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بهت آورترین عوارض جویدن آدامس!200 ُتن علوفه براى وحوش تأمین شدما ایرانى ها عادت هاى عجیب و غریبى داریم!سرقت خودروهاى داخلى آسان شده است بى ثباتى بالى جان ذوب آهن شده است سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

خواص
شگفت انگیز

پسته

نمایندگان مجلس استاندار را  انتخاب کردند
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تأثیر فرونشست 
بر پل هاى 

تاریخى اصفهان 
بررسى مى شود

پسته داراى بیشترین میزان آنتى اکسیدان در میان 
آجیل هاست. هر 28 گرم پسته حاوى مقادیر قابل قبولى 

فیبر، پروتئین، پتاسیم، زینک، فسفر، ویتامین B6و منگنز 
است. پسته داراى بیشترین میزان آنتى اکسیدان در میان 

آجیل هاست. همه اینها به طرق مختلف براى ...

مسئول پایش پل هاى تاریخى اصفهان با تأکید بر 
اینکه هر گونه اظهار نظر درباره تأثیر فرونشست بر 
پل هاى تاریخى، نیازمند بررسى و تأیید کارشناسان 
و متخصصان این حوزه است، از تشکیل یک کمیته 
علمى- راهبرى براى تحقیق درباره آســیب هاى 

وارده به پل هاى تاریخى اصفهان خبر داد.
على محمد فصیحى نائینى به «ایسنا» گفت: مدتى 
است که مطالبى درباره اثرات فرونشست بر پل ها و 
بناهاى تاریخى اصفهان در رسانه ها منتشر مى شود 

و ما نیز دل سوزى همگان را براى...

نقش فوالد مبارکه در تأمین مواد اولیه صنعت لوازم خانگىنقش فوالد مبارکه در تأمین مواد اولیه صنعت لوازم خانگى
فقط در یک مورد ورق اولیه براى تولید بیش از فقط در یک مورد ورق اولیه براى تولید بیش از 2222 هزار دستگاه یخچال توسط فوالد مبارکه تأمین مى شود هزار دستگاه یخچال توسط فوالد مبارکه تأمین مى شود
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رأى گیرى هاى انجام شده در مجمع نمایندگان با محوریت نام نماینده شاهین شهر نشان مى دهد؛

هشدار وحید هاشمیان 
به رقباى تیم ملى

مربى ایران مى گوید تیمى که بخواهد مقابل کشورمان فوتبال بازى 
کند، بازنده است. تیم ملى ایران قدرتمندتر از قبل شده است. دراگان 
اسکوچیچ از شروع کار خود با ایران 9 بار روى نیمکت بوده و هر 9 بار 
هم تیم ملى برنده بوده است.  وحید هاشمیان دستیار او هم مى گوید: 

«هر تیمى که بخواهد مقابل ایران ...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

برخى اصفهانى ها 
یک بار هم 

گالبى نخریده اند

هر کیلو گالبى؛ 62000 تومان

موج پنجم کرونا پیوند عضو را در اصفهان متوقف کرد
3

نویدکیا:پیش وجدانم نویدکیا:پیش وجدانم 
راحتم که سپاهان راحتم که سپاهان 
ریخت و پاش نکرد
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در نامه نماینده اصفهان در نامه نماینده اصفهان 
به فرمانده نیروى به فرمانده نیروى 

انتظامى مطرح شد؛انتظامى مطرح شد؛

گالیه  از وضع گالیه  از وضع 
مراکز تعویض مراکز تعویض 

پالكپالك

نماینده نجف آبادنماینده نجف آباد
تشریح کردتشریح کرد

جزئیاتجزئیات
«رفراندوم»«رفراندوم»
براى حذفبراى حذف

 یارانه  ها یارانه  ها

«خان خان» واقعى 
که بود؟

خاطره علیرضا جاویدنیا  از جمعه صبح هاى رادیو
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شپ رشپ رشش ش پ

مدیرکل امور عشایر اســتان اصفهان از آغاز کوچ پاییزه 
عشایر از مناطق سردســیر اســتان به نواحى گرمسیر 

قشالقى خبر داد.
مختار اسفندیارى اظهار داشت: برغم اینکه برخى از عشایر 
مناطق سردسیر استان از جمله فریدونشهر در حال حرکت 
به سمت مناطق قشالقى خوزستان و لرستان هستند اما 

موسم کوچ در اصل از ابتداى پاییز است.
وى ادامه داد: با توجه بــه اینکه وضعیت علوفه در مناطق 
قشالق نیز خیلى مناسب نیســت و بارندگى هاى امسال 
خیلى کم بوده است این مناطق درگیر خشکسالى شدید 
اســت درحالیکه بارندگى و مراتع نقش اساسى در زندگى 
عشایر دارد و زندگى 90 درصد آنها به دامدارى وابسته است 
و از این رو وضعیت آب و مرتع مانند مناطق ییالقى استان 

ما در قشالق فارس، بوشهر و خوزستان نیز خوب نیست.
مدیرکل امور عشایر استان اصفهان با بیان اینکه کمبود 
علوفه عشایر را دچار خسارت کرده است، خاطرنشان کرد: 
سال جارى شاید حدود 35 تا 40 درصد علوفه در مناطق 
عشایرى استان کاهش یافته است و عشایر در این شرایط 
مجبور به فروش دام هاى خود مى شوند که طبق برآورد 
کارشناسان ما خشکسالى امســال حداقل به هر خانواده 

عشایرى بین 10 تا 20 میلیون تومان خسارت زد.
اســفندیارى از پیگیرى براى ارائه تســهیالت بانکى به 
عشایر خسارت دیده خبر داد و ابراز داشت: تالش مى کنیم 
خدماتى که عشایر نیاز دارند در اختیارشان قرار گیرد و با 
توجه به وضعیت نهاده ها و خوراك دامى مانند جو و ذرت، 

ارائه تسهیالت خیلى مى تواند به این قشر کمک کند.

وى با اشــاره به اینکه جمعیت عشایر اســتان به حدود 
58 هزار نفر مى رسد، افزود: آبرســانى و سوخت رسانى 
همچنان به مناطق عشایر نشین در حال انجام است و با 
همکارى سپاه و بسیج امنیت عشایر در موسم کوچ تأمین 

خواهد شد.
مدیرکل امور عشایر استان اصفهان با بیان اینکه تاکنون 
حدود 10 هزار نفر از جمعیت عشــایر اصفهــان در برابر 
کرونا واکسینه شــدند، گفت: با همکارى فرماندارى هاى 
6 شهرستان عشایرى استان از جمله فریدونشهر، چادگان، 
سمیرم، دهاقان، شــهرضا و عرب جرقویه با کمک سپاه 
و امور عشایر اســتان کارگروهى تشکیل شد و عشایر در 
کنار ســیاه چادرها غربالگرى شدند که خوشبختانه طبق 

بررسى ها کمترین مشکل را در مناطق عشایرى داریم.

کوچ پاییزى عشایر اصفهان آغاز شد

اداره کل بهزیستى اســتان اصفهان براى هفتمین سال 
متوالى موفق به کسب مقام برتر در مجموع شاخص هاى 
عمومى و اختصاصى در گروه سالمت و رفاه اجتماعى شد.

در بیست و چهارمین جشــنواره شــهید رجایى استان 
اصفهان از دســتگاه هاى اجرایى برتر اســتان در آیینى 
با حضور اســتاندار و شمارى از مســئوالن استانى براى 
هفتمین سال متوالى از اداره کل  بهزیستى استان اصفهان 

تقدیر شد.
جشنواره شــهید رجایى، به  منظور شناســایى و تقدیر از 

تالشــگران عرصه خدمت به نظام مقــدس جمهورى 
اسالمى و نهادینه کردن فرهنگ ارتقاء و بهبود عملکرد 
دستگاه هاى اجرایى اســتان در 8 گروه برگزار شد. در هر 
گروه از یک دستگاه برتر در مجموع شاخص هاى عمومى 
و اختصاصى، از یک دستگاه برتر در شاخص هاى عمومى و 
از یک دستگاه برتر در شاخص هاى اختصاصى تقدیر شد.

در میان گروه هاى این دوره، اداره کل بهزیســتى استان 
اصفهان براى هفتمین سال متوالى موفق به کسب مقام 
برتر در مجموع شاخص هاى عمومى و اختصاصى در گروه 

سالمت و رفاه اجتماعى شد.
خاطر نشان مى شــود به دلیل شــرایط کرونایى، بیست 
و چهارمین جشــنواره شهید رجایى اســتان به صورت 
محدود و با رعایت پروتکل هاى بهداشتى برگزار شد و به 
همین خاطر از افسانه میرزاییان کارشناس مسئول حوزه 
اداره کل بهزیستى اســتان و زهرا سادات داودى رییس 
اداره بهزیستى شهرستان ســمیرم به عنوان کارمندان 
نمونه اداره کل بهزیستى استان به صورت غیر حضورى

 تجلیل شد.

درخشش بهزیستى استان اصفهان در جشنواره شهید رجایى

مدیر عامل بانک توســعه تعاون در گفت و گوى تلفنى 
هفتگى خود با همکاران شــعب همزمان با هفته تعاون 
با تشــریح اهداف اعتبارى بانک در ســال جارى گفت: 
طى سال گذشــته 210 هزار میلیارد ریال تسهیالت در 
سرفصل هاى مختلف پرداخت شده است که این میزان 

در سال جارى به 250 هزار میلیارد ریال خواهد رسید.
حجت اله مهدیان افزود: دستیابى به این هدف راهبردى 
نیاز به تالش و اقدام همکاران در سراســر کشور در ستاد 
و شعب بانک دارد و بسیار مهم است که دستیابى به این 
هدف کمى با رعایت کیفیت اعتبارات و تخصیص مناسب 

به جامعه هدف صورت پذیرد.
وى در بخش دیگرى از گفت و گوى خود بر نقش اثر گذار 
بانک در ارتقاى بخش تعاون در اقتصاد ایران تاکید کرد 
و گفت: بر اساس اســناد باال دستى و تاکید مدیران ارشد 
نظام سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران باید به 25 درصد 
برسد که همین موضوع جایگاه و نقش بانک توسعه تعاون 

را متبلور مى کند.

مدیر عامل بانک توســعه تعاون در تشریح اولویت هاى 
ســال جارى گفت: پرداخــت 250 هزار میلیــارد ریال 
تســهیالت با اولویت اعطاى هفتاد درصد تسهیالت به 

تعاونى ها در سال 1400 هدفگذارى شده است که اجراى 
برنامه هاى اعتبارى بانک مطابق اهداف مشخص شده در 
صورتى امکان پذیر است که شعب سهم خود را در پرداخت 

تسهیالت به نحو مناسبى ایفا نمایند.
مهدیان تصریح نمود: 20 هزار میلیارد ریال تســهیالت 
ارزان قیمت با شش درصد یارانه سود در راستاى توسعه 
کارآفرینى و حمایت از تعاونى هــاى برتر در نظر گرفته 
شــده اســت و همچنین 23800 میلیارد ریــال براى 
تسهیالت حمایتى قرض الحســنه به مشاغل خانگى، 
ازدواج جوانــان و مددجویان نهادهــاى حمایتى برنامه 

ریزى شده است.
وى ادامه داد: با تالش همکاران شــعب در سراسر کشور 
هدفگذارى شده است تا 20 هزار میلیارد ریال تسهیالت 
بلند مدت در راســتاى حمایت مالى از کسب و کارهاى 
کوچک و متوسط و 50 هزار میلیارد ریال تسهیالت خرید 
کاالى ایرانى با هدف تقویت تقاضــاى کاالهاى تولید 

داخل پرداخت گردد.

شرط دستیابى به هدف گذارى پرداخت 250 هزار میلیارد ریالى تسهیالت 
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رئیس پلیس پایتخت گفت: سرقت خودروهاى تولید داخلى 
و محتویات داخل آن براى سارقان به شدت آسان است.

سردار حسین رحیمى فرمانده انتظامى تهران بزرگ اظهار 
کرد: در تمام دنیا موضوع تقویت ایمنى خودروها توســط 
شــرکت ها و کارخانه هاى خودروســازى باب شده است 
و بر روى این موضــوع در حال انجــام فعالیت هاى ویژه 
خود هســتند. وى افزود: یکى دیگــر از مباحث مهمى که 
خودروسازهاى دیگر کشــورها به آن توجه دارند این است 
که بر روى ایمن کردن خودروهایشان در بحث جلوگیرى 
از سرقت خود وسیله نقلیه و همچنین اقالم داخل آن مانند 

ضبط، رینگ و... نیز اقدامات قابل توجهى انجام داده اند.

سردار رحیمى تصریح کرد: اگر کاپوت خودروى خارجى را 
باال بزنید و داخل موتور آن را بررسى کنید متوجه مى شوید 
که هر سال نسبت به سال قبل تفاوت هایى در نوع و مدل 

خودروها ایجاد مى شود.
وى افزود: توقع ما از خودروســازان داخلى این است که در 
بحث ایمنــى و کاهش تلفات در بحــث رانندگى، کیفیت 

تولیدات خود را افزایش بدهند.
رئیس پلیس تهران گفت: سرقت خودروهاى تولید داخلى 
و محتویات داخل آن براى ســارقان به شدت آسان است و 
متأســفانه بر روى ایمنى خودروها اقدامى آنطور که باید و 

شاید انجام نشده است.

محقق اصلى طرح مطالعاتى واکســن ایرانى- استرالیایى 
اســپایکوژن اظهار امیدوارى کرد با پشــت سر گذاشتن 
موفقیت آمیز مرحله سوم تست انســانى واکسن کروناى 
اســپایکوژن، از اواخر مهرماه 1400 این واکسن وارد سبد 

واکسیناسیون کشور شود.
دکتر پیام طبرسى افزود: این کار منوط به تأیید و اخذ مجوز 
از سازمان غذا و دارو اســت که با توجه به شرایط موجود به 
نظر مى رسد تأیید خواهد شد. وى، ظرفیت ماهانه مجموعه 
شرکت داروســازى ســینوژن براى تولید این واکسن را

 3 میلیــون دوز اعالم کرد. محقق اصلــى طرح مطالعاتى 
واکسن ایرانى- اســترالیایى اســپایکوژن، میزان ایمنى 

اســپایکوژن را 77 درصد عنوان کرد و گفــت: تزریق دوز 
دوم داوطلبان مرحله سوم کارآزمایى بالینى این واکسن به 
احتمال زیاد اواخر شهریور به پایان مى رسد. وى با اشاره به 
اینکه چند هفته اى است که وارد فاز سوم تست انسانى این 
واکسن شده ایم، بیان کرد: تزریق دوز اول واکسن به 16 هزار 
و 800 داوطلب این مرحله انجام شد و تا چند روز پیش، بیش 

از 2500 داوطلب هم دوز دوم را دریافت کردند.
بنا بر این گزارش، واکسن اسپایکوژن تولید مشترك ایران 
و استرالیا داراى فناورى ساخت پروتئین نوترکیب است و در 
صورت موفق بودن مراحل کارآزمایى بالینى این واکسن در 

ایران تولید خواهد شد.

سرقت خودروهاى داخلى 
آسان شده است

اسپایکوژن، از مهرماه در 
سبد واکسیناسیون کشور

الگوى بازگشایى مدارس 
   پانا | سرپرســت وزارت آموزش و پرورش 
با تأکید براینکــه با همفکــرى و خرد جمعى 
باید الگوى بازگشــایى مــدارس را نهایى کرد 
گفت مهر امسال آموزش و موضوع بازگشایى 
مدارس از طریــق فضاى مجازى بــا رویکرد 
یــک بازگشــایى آرام و بدون دغدغه اســت. 
علیرضا کاظمى با بیان اینکه همیشه اقدامات 
آغاز ســال تحصیلى از ماه ها قبل برنامه ریزى 
مى شــود اظهار کرد: آموزش و پرورش امروزه 
در معرض یک آزمون بسیار سخت قرار گرفته و 
استمرار جریان آموزش در تعلیم و تربیت اکنون 

سخت تر شده است. 

سیمان
 30 درصد ارزان شد

   باشــگاه خبرنــگاران جــوان |معاون 
معدنى خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: 
قیمت سیمان نسبت به دو ماه قبل حدود 30 درصد 
کاهش پیدا کرده است. بیژن پناهى زاده تصریح 
کرد: سیمان هاى خریدارى شده از بورس و افرادى 
که سیمان خریدارى کرده بودند مورد بررسى قرار 
گرفتند. این نظارت منجر به روند کاهشى قیمت 
سیمان شد. امیدواریم این کاهش ادامه دار باشد. 
اگر نظارتى بر حجم باالى سیمان وجود نداشته 
باشد باز هم افرادى بیش از نیاز و مصرف خود اقدام 
به خرید کرده و باعث افزایش قیمت دوباره در این 

صنعت خواهند شد.

زمان اعالم نتایج  کنکور 
   ایرنا | سخنگوى سازمان سنجش آموزش 
کشور از انتشــار نتیجه نهایى آزمون سراسرى 
در هفتــه آینده خبر داد. فاطمــه زرین آمیزى 
افزود: نتیجه نهایى آزمون سراســرى 1400 
در قالب کارنامه منتشر مى شــود. وى اظهار 
کرد: داوطلبــان از هفته آینــده منتظر اعالم 
نتیجه نهایــى کنکــور در درگاه الکترونیکى 
سازمان ســنجش آموزش کشــور به نشانى

 www.sanjesh.org باشــند. به گفته 
سخنگوى سازمان ســنجش آموزش کشور، 
در کنکور 1400 تعــداد یک میلیون و 82 هزار 
و 900 نفر مجاز به انتخاب رشــته شدند و در 
نهایت 523 هــزار و 674 نفر انتخاب رشــته 

کردند.

پنجاهمین محموله وارد شد
   ایرنــا | پنجاهمین محموله واکســن کرونا 
بامداد دیروز(شنبه) شــامل حدود سه میلیون و 
200 هزار دوز از نوع ســینوفارم چینى و از سبد 
کوواکس وارد کشور شــد. با ورود این محموله، 
مجموع واردات واکسن کرونا از 50 میلیون دوز 
عبور کرد. جمال ارونقى، معــاون فنى گمرك 
در حاشــیه تخلیه این محموله گفت: تشریفات 
گمرکى این محموله و مطابقت الزم، بالفاصله و 

در داخل هواپیما انجام شد.

رأى دیوان عدالت
 الزم االجراست

   ایســنا | دادستان کل کشــور گفت:  رأى 
هیئت عمومى دیوان عدالت ادارى درباره سند 
خودرو براى همه از جمله سازمان ثبت اسناد و 
امالك کشور الزم االجراست. حجت االسالم 
والمسلمین محمدجعفر منتظرى درباره نقل و 
انتقال خودرو گفت: خواهشم این است که  مردم 
کار نقل و انتقال را خودشــان انجام دهند. چرا 
بخواهند حق الوکاله به وکیلى بدهند که هزینه 
گزافى باشــد که بر آنها تحمیل شود. وى ادامه 
داد: اگر کسى به هر دلیل مى خواهد این کار را به 
وکیل واگذار کند وکیل این کار را انجام دهد و اگر 
چنانچه به دفترخانه اى مراجعه شد و آن دفترخانه 
با این بهانه از انجام وظیفه خوددارى کرد، این را 

حتماً گزارش دهند. 

سفر میانجى به تهران
   ایســنا | «مصطفى الکاظمى» قرار است امروز 
یک شنبه سفرى به تهران داشته باشد. یک منبع نزدیک 
به الکاظمى گفت که در این ســفر اولین دیدار ابراهیم 
رئیســى، رئیس جمهور ایران با نخســت وزیر عراق 
انجام خواهد شد و پرونده روابط میان ایران و عربستان 
مورد بررســى قرار خواهد گرفت. وى گفت: با توجه به 
تالش هاى عــراق براى میانجیگرى میــان تهران و 
ریاض، در دیدار الکاظمى و رئیسى در خصوص روابط 

متشنج میان دوطرف رایزنى خواهد شد.

طالبان به تهران مى آیند؟
   ایرنا | سخنگوى وزارت امور خارجه پاکستان گفت: 
هرگونه حضور هیئت کابینه موقت کابل در اجالس آتى 
شش کشور همسایه افغانســتان به میزبانى جمهورى 
اسالمى ایران، از سوى همســایگان در دست بررسى 
است. «عاصم افتخار» اظهار کرد: نشست آتى وزیران 
امور خارجه شش کشور همسایه افغانستان شامل ایران، 
پاکستان، چین، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان به 

زودى به میزبانى تهران برگزار خواهد شد.

گاف اخالقى در صدا و سیما 
   رکنا | توصیه هاى بى سابقه یک کارشناس زن در 
برنامه صدا و سیما سوژه رســانه ها شد. این کارشناس 
در برنامه زنــده تلویزیون گفت: پیش آمــده که خانم 
مادرشوهرش را دعوت کرده و همسرش تازه سه روز بعد 
یادش افتاده و تشکر کرده است. خب چه زیباست همان 
لحظه همسر از پشت شانه هاى خانم را بگیرد و ببوسد 

و از او تشکر کند.  

عنابستانى عذرخواهى کرد
   تســنیم | نماینده ســبزوار در مجلس از سرباز 
وظیفه شناس راهور رســماً عذرخواهى کرد. على اصغر 
عنابستانى که چندى پیش به دلیل تخلف و نادیده گرفتن 
قانون و همچنین «تعدى به سرباز راهور» به مجازات 
حبس محکوم شده بود، با حضور در محل کار سرباز در 
پلیس راهنمایى و رانندگى تهران بزرگ، رسماً از نیروى 

انتظامى و سرباز راهور عذرخواهى کرد.

گوگل کینه توز است
   تســنیم | وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات 
درباره حذف برخى برنامک هــاى ایرانى از گوگل پلى 
بیانیه صادر کرد. در این بیانیه آمده است: اقدامات اخیر 
شرکت گوگل در حذف برنامک هاى (اپلیکیشن) مؤثر و 
پرکاربرد ایرانى، نشان از کینه توزى با مردم ایران و اوج 
ناراحتى و نگرانى آنها از توسعه و کاربردى شدن کسب و 

کارها و پلتفرم هاى بومى ایرانى است.

طالبانند دیگر!
   خبر آنالین | طالبان اســتادیوم ورزشى «مارشال 
فهیم» در والیت پنجشیر را تبدیل به باند فرود هلیکوپتر 
و مقرى براى برخى تجهیزات نظامى خود کرده است. 
جاده اصلى والیت پنجشیر و اماکن اطراف آن در دست 
طالبان است و خودروهاى نظامى متعدد این گروه در آن 
تردد و ورود و خروج هــا را کنترل مى کنند؛ با این حال، 
ورود برخى ســتون هاى نظامى طالبان به این والیت 
گویاى آن اســت که هنوز بیم حمــالت و کمین هاى 

نیروهاى «احمد مسعود» را محتمل مى دانند. 

حرکات عجیب «بایدن» 
   خبر آنالین | «جو بایدن»، در حالى که همسرش 
«جیل بایدن» در یک مدرســه راهنمایى در واشنگتن 
ســخنرانى مى کرد، ســرگردان بود. در حالى که جیل 
بایدن در مورد «احساسات»  در هر سال تحصیلى بحث 
مى کرد، رئیس جمهور دســتش را به صورت نورگیر بر 
پیشانى اش قرار داد تا از دور چیزى را ببیند و بعد از محل 

سخنرانى چند لحظه اى دور شد و دوباره برگشت.

خبرخوان

رئیس اتحادیه بارفروشان در مورد اقدام به رنگ آورى 
نارنگى اظهار کرد: متأسفانه اخیراً تعدادى دالل با گاز 
اتیلن اقدام بــه رنگ آورى نارنگــى مى کنند که براى 
سالمت جامعه مضر است. باید توجه داشت که براساس 
قاعده، زمان برداشت نارنگى از اول مهرماه است تا هم 
قند آن بین 7/5 تا 8 برسد و هم شیرین و زردرنگ شود. 
اما این دالالن بدون توجه به این موضوع، از اوایل ماه 

جارى شروع به چیدن کردند.
مصطفى دارایى نژاد ادامه داد: البته پس از اطالع رسانى 
ما؛ تعاونى باغداران، استاندارى مازندران و کشاورزان به 

توصیه اتحادیه لبیک گفتند و چیدن سبز نارنگى را تا اول 
مهر متوقف کردند تا آسیبى به سالمت مردم وارد نشود. 
همچنین اطالع رسانى شد که امسال به هیچ وجه اجازه 
رنگ آورى پرتقال را نخواهیم داد، بنابراین کشاورزان 

نباید زودتر از 10 آبان شروع به چیدن پرتقال کنند.
وى گفت: میزان تولید پرتقال امســال کشور نسبت به 
سال گذشته 20 تا 30 درصد کاهش دارد که افزایش 30 
درصدى تولید نارنگى مى تواند آن را جبران کند، در واقع 
همپوشانى هم خواهند بود و از همین روى مشکلى در 

مصرف داخلى و صادرات نخواهیم داشت.

یک نماینده مجلس با بیان اینکه در شــرایط کنونى و با 
روش فعلى پرداخت یارانه، دهک مرفه 25 برابر دهک 
نیازمند از یارانه اســتفاده مى کند، گفت: برهمین اساس 
تقاضاى رفراندوم براى حذف یارانه هاى آشکار و پنهان 
و پرداخت نقدى به مردم مطرح شده است تا بتوان از این 

طریق یارانه هاى پرداختى ساماندهى شوند.
ابوالفضل ابوترابى، نماینده مــردم نجف آباد در مجلس 
یازدهم گفت: مــن به تازگــى درخواســتى را مطرح 

کردم تحت عنــوان «تقاضاى برگــزارى رفراندوم به 
منظور حــذف یارانه هاى آشــکار و پنهــان و پرداخت 
مســتقیم به مــردم»، ایــن درخواســت براســاس 
اصــل 59 و مــاده 36 قانــون همه پرســى مطــرح

 شده است.
وى ادامــه داد: بــه عقیده مــن این بــزرگ ترین و 
انقالبى ترین کارى اســت که مى توان انجام داد چراکه 
ادامه مسیر فعلى براى کشور محال است. اکنون در سال، 

86 میلیارد دالر یارانه آشکار و پنهان به مردم مى دهیم 
اما به دلیل سیستم ناصحیح توزیع، دهک مرفه 25 برابر 
دهک پایین از یارانه ها اســتفاده مى کنــد. بنابراین در 
چنین شرایطى طبیعى است که قشر آسیب پذیر ما تأثیر 
زیادى از این یارانه هــاى پرداختى در زندگى خود لمس

 نمى کند.
ابوترابى اظهار کرد: نکته دیگر قاچاق معکوس اســت، 
با توجه به یارانه پنهان دولت به صورت ارز ارزان قیمت 

براى واردات اقالم و کاالهاى مورد نیاز مردم، شــاهد 
شــکل گیرى پدیده قاچاق معکوس هستیم که کاالیى 
با ارز 4200 تومانى وارد کشور شده اما از داخل به خارج 

قاچاق مى شود.
وى خاطرنشــان کرد: اما وقتى ما این یارانه پنهان را به 
صورت نقــد در اختیار مردم قرار دهیم، آنها خودشــان 
براســاس صالحدیدى که دارند سیاســتگذارى انجام 

مى دهند. 

چیدن نارنگى سبز متوقف شد

جزئیات «رفراندوم» براى حذف یارانه  ها

سفرهاى جاده اى در هفته گذشته باز هم افزایش یافت 
و با وجود قرمز بودن اســتان هاى مختلف از نظر شیوع 
ویروس کرونا مردم همچنان سفرهاى خود را به مناطق 

مختلف کشور ادامه داده و بیشتر کرده اند.
در هفته اى که گذشت ســفرهاى مردم مانند دو هفته 
پیش، رو به افزایش بــود و تقریبًا همه اســتان ها این 
روند را داشــته اند. چرا که بر اساس جدیدترین گزارش 
مرکز مدیریت راه هاى کشــور از تحلیل وضعیت تردد 
در روزهاى دوازدهم تا هجدهم شــهریور ماه، متوسط 
تردد بین استانى به یک میلیون و 712 هزار و 386 وسیله 

نقلیه رسیده که نسبت به مدت مشــابه در هفته قبل از 
این گزارش 6 درصد افزایش داشته است. البته این آمار 
کاهش 9 درصدى را در قیاس با بازه زمانى مشابه در سال 

گذشته نشان مى دهد.
در این میان خودروهاى تهران و البــرز از پالك هاى 
غیر بومى کشور بازهم ســهمى حدود 20 درصد داشته 
و صدرنشــین ســفرهاى جاده اى بوده اند. پس از آن 
وســایل نقلیه با پالك اســتان هاى خراسان رضوى، 
اصفهان، گیالن و آذربایجان غربى در رتبه هاى بعدى 

قرار گرفته اند.

افزایش سفرهاى جاده اى مردم ادامه دارد

فقط افراد مجرد دنبال همخانه براى اجاره مسکن نیستند. 
افزایش اجاره ها حتى خانواده ها را مجبور کرده که خانه 
اشتراکى اجاره کنند. ســکونت دو خانواده در یک واحد 
مسکونى. این راهى اســت که افراد براى کاهش اجاره 
مسکن پیدا کرده اند. تقسیم اجاره و رهن با یک خانواده 

دیگر.
به گزارش «تجارت نیوز»، مســتأجران مى گویند توان 
پرداخت اجاره ها را ندارنــد، صاحبخانه ها هم مى گویند 
هزینه ها باال رفته و ما هم مجبوریم براى تأمین مخارج 

خود اجاره ها را افزایش دهیم.
وضعیتى که مســتأجران را مجبور کرده یا منطقه خود را 
عوض کنند، یا خانه با متراژ کوچک ترى اجاره کنند. برخى 
هم راه دیگرى را انتخاب مى کنند، اجاره اشتراکى خانه و 
گرفتن همخانه. برخى مجرد هستند و همخانه مجرد پیدا 
مى کنند که اجاره و پول پیش را تقســیم کنند. اما برخى 
دیگر یک خانواده چند نفره هســتند کــه خانه را با یک 

خانواده دیگر اشتراکى اجاره مى کنند.
یک مشــاور امالکى مى گوید: «دو خانواده متأهل که با 
هم شش نفر مى شدند، یک خانه 70 مترى را 300 میلیون 

تومان رهن کردند.»
از این موارد زیاد اســت و مربوط به یک شغل خاص هم 
نمى شود. درآمدها دیگر کفاف هزینه ها را نمى دهد. هم 
کارگران مجبور به اجاره اشــتراکى خانه هســتند و هم 
پرستاران و دیگر کارمندان. به خصوص آنهایى که حقوق 

مصوب وزارت کار را مى گیرند.
یکى دیگر از مشــاوران امالك مى گوید: «از شغل هاى 
مختلف براى اجاره اشــتراکى خانه مستأجر داشتیم. سه 
نفر که از کادر بیمارستان هستند با هم یک خانه 40 مترى 

اجاره کردند.»
آن یکى مشاور امالك هم مى گوید: «سه نفر کارگر که در 

باربرى کار مى کردند. 60 میلیون تومان با دو میلیون اجاره 
را نمى توانستند پرداخت کنند. به زور خانه پیدا کردند.»

یکى دیگر از مشاوران امالك با اشاره به اینکه هزینه هاى 
زندگى باال رفته، مى گوید: «مراجعه کننده حسابدار داشتم 
که با همخانه  هم نمى توانست خانه اجاره کند. 20 میلیون 
رهن داشتند و سقف توانایى پرداخت اجاره آنها دو میلیون 

تومان بود. به آنها پیشنهاد خوابگاه را دادم.»

اما موضوع این اســت که اجاره خوابــگاه هم افزایش 
داشته اســت. اگر در مناطق متوســط به باالى تهران 
بخواهید خوابگاه اجاره کنید، بــراى یک تخت در یک 
اتاق چهار نفره حداقل باید ماهى یــک میلیون تومان 

بدهید.
اما فقط اجاره اشتراکى خانه در تهران رواج ندارد. مردم از 
خرید خانه ناامید شده اند اما براى حفظ ارزش پولشان خانه 

را به صورت اشــتراکى مى خرند یعنى بسته به پولى که 
دارند یک یا دو دانگ یک خانه را مى خرند.

مصطفــى قلى خســروى، رئیس اتحادیه مشــاوران 
امالك با اشــاره به افزایش معامالت دانگى مســکن 
در تهران گفت: «وقتى پول نباشد، مردم مجبور هستند 
مســکن را به صورت دو یا ســه نفرى بخرنــد. مثًال 

سه تا دو دانگى.»

اجاره اشتراکى خانه در تهران!

«فوتبالز» عنوان روزنامه اى است که به صورت اختصاصى 
به موضوع فوتبال زنان ایرانــى مى پردازد و تا کنون حدود 
450 شماره از این روزنامه به صورت الکترونیکى و رایگان 

منتشر شده است.
مهدى مسعودى، مدیرمسئول «فوتبالز» 
از بیستم بهمن 98 انتشار روزنامه را آغاز 
کرده و روزانه در چهار یا هشــت صفحه 
درباره ریز و درشــت فوتبال زنان ایرانى 

اطالع رسانى کرده است.   
مهدى مسعودى انگیزه اش از انتشار این 
روزنامه را این گونه توضیح مى دهد: هدف 
از منتشر کردن روزنامه این بود که فوتبال 
زنان در ایران شــناخته بشود. همچنین 
دوست داشتم این روزنامه تبدیل به یک 

منبع خبر شود.
مسعودى درباره تعداد نیروهاى این روزنامه توضیح مى دهد: 
یک تیم ســه نفره در دفتر روزنامه مشغول به کار هستند. 
خبرنگاران چند خبرگزارى لطــف دارند و نیاز عکس ما را 

تأمین مى کنند. حدود 15 نفر در سراســر کشور به صورت 
افتخارى با ما همکارى دارند و عکس مســابقات فوتبال 
زنان را مى فرستند.  این مدیرمسئول درباره میزان استقبال 

زنان فوتبالیست  از نشریه تأکید مى کند: بعضى ها با اکراه با 
خبرنگاران ما مصاحبه مى کنند. هنوز فوتبال بازى کردن 
خانم ها در برخى شهرستان ها یک تابوست. برخى خانواده ها 
دوست ندارند خبر فوتبال بازى کردن دخترشان منتشر شود. 

با اولین روزنامه فوتبال زنان آشنا شوید
روزنامه «خراسان شمالى» پس از حدود 17 سال فعالیت، 
از این پس دیگر منتشــر نخواهد شــد. على ولى زاده، 
سردبیر استانى روزنامه «خراسان شمالى» گفت: آخرین 

نسخه اینترنتى روزنامه «خراسان شمالى» روز سه شنبه، 
16 شهریور ماه منتشر شد و بعد از آن ما انتشار نداشتیم تا 
اینکه از روز شنبه، 20 شهریور ماه براى روزنامه ما رسمًا 

اعالم تعطیلى شده است.

او دلیل اصلى تعطیلى روزنامه «خراســان شــمالى» 
را مســئله مالى عنوان کــرد و گفــت: راه هایى را که 
مى توانســتیم از لحاظ صرفه جویى انجام بدهیم دریغ 
نکردیم ولى متأسفانه نتوانستیم مخارج 
الزم را براى ادامه فعالیت روزنامه تأمین 

کنیم و مجبور به تعطیلى شدیم.
ولى زاده همچنین خاطرنشــان کرد: 
روزنامه «خراسان شــمالى» عالوه بر 
عدم انتشار کاغذى، از این پس به شکل 
اینترنتى هم منتشر نخواهد شد؛ به دلیل 
اینکه بخاطر مســائل مالى پرســنلى 
نداریم که بخواهیــم فعالیت اینترنتى 
داشته باشــیم و فکر نمى کنم مشکل 
مالى روزنامه به این زودى ها حل شود.

سردبیر اســتانى روزنامه «خراسان شــمالى» در پایان 
تصریح کرد: متأسفانه در این استان رسانه ها مدافع ندارند. 
در استان ما فقط یک روزنامه مکتوب منتشر مى شد که آن 

هم «خراسان شمالى» بود که تعطیل شد.

تنها روزنامه خراسان شمالى تعطیل شد
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مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان از تامین 
200 تن علوفه براى وحوش در مناطق حفاظت شــده 
این خطه در فصل گرم امســال خبر داد. ایرج حشمتى 
افزود: خشکسالى کم سابقه زمســتان گذشته و تداوم 
آن در تابستان امسال سبب شد تا توزیع علوفه آخرین 
راهکار براى نجات وحوش در مناطق حفاظت شــده 
استان اصفهان درنظر گرفته شود.وى افزود: سال هاى 
گذشــته ما به نوعى با بد خوراکى وحــوش در حیات 

وحش مواجه بودیم اما امسال با خطر جدى در تامین 
علوفه روبه رو شدیم و براى عبور از این شرایط برخى 
آبشخورهاى وحوش در مناطق حفاظت شده ترمیم  و 
در برخى نقاط چشمه ها احیا شد.وى با اشاره به اینکه 
بخشى از علوفه وحوش با کمک خیران و مردم و مابقى 
توسط سازمان حفاظت محیط زیست تامین شد ادامه 
داد: به طور کلى حدود 200 تــن علوفه براى مناطق 
حســاس مورد نیاز  پارك ملى موته، قمیشلو، عباس 
آباد،کاله قاضى تامین شــد زیرا گونه هاى مختلفى از 

جمله آهو در شرایط خشکسالى آسیب پذیر هستند.

جایگاه CNG سمیرم 
تعطیل شد

سرپرسـت شـهردارى سـمیرم در جنوب اصفهان از 
تعطیلى تنها جایـگاه تامین سـوخت خودروهاى گاز 
سوز « CNG» در این شهر خبر داد. مرتضى افشارى 
اظهار داشت: این جایگاه متعلق به شهردارى است که 
به دلیل بروز مشکالت و نقص فنى تعطیل شده است. 
وى با بیان اینکه شمار مراجعان و خودروهاى گازسوز 
در نیمه اول سال که شـاهد حضور عشایر و مسافران 
هسـتیم زیاد اسـت، اظهار داشـت: خرابى یا نقص در 

دستگاه ها را همواره در طول سال شاهدیم.

آغاز1000 متر لوله گذارى  
عملیات لوله گذارى وتوسعه شبکه به طول یک هزار 
متر در منطقه لنجان آغاز شد. به گزارش روابط عمومى 
آبفا لنجان، این لوله گذارى بـا لوله هایى به قطر 90 و 
110 میلیمتر از جنس پلى اتیلن در حال انجام است و 
هزینه آن ازمحل اعتبارات آماده سـازى منطقه قابل 
پرداخت است. شـایان ذکر اسـت هدف از اجراى این 

طرح تکمیل شبکه آب شرب شهرباغبادران است.

ترمیم آسفالت درمحله گورت 
عملیات ترمیم آسـفالت درمحله گـورت اصفهان به 
اتمام رسـید. به گزارش روابط عمومـى آبفا منطقه 6 
اصفهان، عملیات ترمیم آسـفالت ترانشه هاى ناشى 
از حفارى لوله گـذارى ها، نصب انشـعابات و حوادث 
آب و فاضـالب به طـول 3 هـزار متر مربـع در محله 
گورت توسـط اداره بهره بردارى فاضالب این منطقه 

انجام شد.

گالیه  از وضع
 مراکز تعویض پالك

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى 
مجلس در نامه  اى به فرمانده نیروى انتظامى خواستار 
گفت: اتخاذ تدابیر فورى براى رفع وضعیت نامناسب 
مراکز تعویض پالك در استان اصفهان ضرورى است. 
عباس مقتدایى تاکید کرد: وضعیت قرمز شهر ها باعث 
تعطیلى مکرر مراکز تعویض پالك شده که منجر به 
افزایش حجم مراجعات و پر شـدن سـریع ظرفیت ها 
مى شود. وى افزود: الزم است که با اقداماتى همچون 
افزایش تعـداد باجه ها، افزایش سـاعت کارى مراکز، 
ایجاد بسـتر تعویض پالك اینترنتى، معضل پر شدن 

سریع ظرفیت ها برطرف شود.

آغاز توزیع 2000 ُتن برنج 
توزیـع دو هزار تن برنـج وارداتى باهـدف تنظیم بازار 
از امروز بین فروشـگاه هاى زنجیره اى و تعاونى هاى 
مصرف استان اصفهان آغاز شد. مدیرکل غله و خدمات 
بازرگانى استان اصفهان گفت: این میزان برنج حمایتى 
با نرخ هر کیلوگرم 11 تا 18 هزارتومان بستگى به نوع 
تایلندى، هندى و پاکستانى براى تنظیم بازار مصرف 
از امروز آماده تحویل به عامالن این مراکز فروش البته 
با مجوز اداره صمت در اسـتان است. محسن ضیائى ، 
ذخیره برنج وارداتى را در انبار غله استان دو برابر بیشتر 

از نیمه نخست پارسال بیان کرد.

آغاز توزیع کتب درسى 
در مدارس 

همزمان با سراسر کشور، توزیع کتب درسى در مدارس 
استان اصفهان آغاز شـد. رئیس اداره رفاه و پشتیبانى 
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: هم 
اکنون سامانه توزیع کتاب در استان اصفهان فعال شده 
و مدیران مدارس مى توانند براساس نوبت اعالم شده 
با حواله صادره  براى تحویل کتاب هاى درسى دانش 
آموزان در سـال تحصیلى جدید اقـدام کنند. علیرضا 
عابدى، آخریـن فرصت ثبت سـفارش کتب درسـى 
دانـش آموزان را تـا 20 شـهریور اعالم کـرد و افزود: 
دانش آموزان هم هر چه سـریعتر براى ثبت سفارش 
 www.irtextbook.ir کتاب هاى درسـى خود به نشـانى

اقدام کنند.

خبر

نماینده اصفهان در مجلس گفت: طى رأى گیرى هاى 
انجام شــده در مجمع نمایندگان استان، به ترتیب رأى 
آقایان حســینعلى حاجى دلیگانى، سید رضا مرتضوى، 
مهدى جمالى نژاد، محمد على احمدى و سعید اوحدى 
به عنوان گزینه هاى استاندارى اصفهان به وزارت کشور 
معرفى خواهند شد.امیر حســین بانکى پور اظهار کرد: 
تمامى افــرادى که مجمع نمایندگان اســتان اصفهان 
معرفى کرده، از شرایط مورد نیاز براى استاندارى برخوردار 
هستند.وى افزود: طى آخرین جلسه مجمع نمایندگان 
اســتان، آقاى حســینعلى حاجى دلیگانى نیز به عنوان 
گزینه پیشنهادى استاندارى مطرح شد که مورد استقبال 

نمایندگان قــرار گرفت.نماینده اصفهــان در مجلس 
شــوراى اســالمى تاکید کرد: آقاى حاجى دلیگانى به 
خوبى شهرســتان هاى اصفهان را مى شناسد و چندین 
سال به عنوان فرماندار ویژه کاشان و نجف آباد خدمت 
کرده اســت؛ همچنین به لحاظ حضور چندین دوره در 
مجلس شوراى اسالمى به خوبى با قوانین و مقررات آشنا 
بوده و قدرت پیگیرى مسائل توسط وى زبانزد است، اما 
قرار اســت آقاى دلیگانى با مردم حوزه انتخابیه خود در 
خصوص این تصمیم صحبت کند.وى خاطرنشان کرد: 
آقاى حاجى دلیگانى بیش از دو سوم آراء را جهت پیشنهاد 

به عنوان استاندار اصفهان به وزارت کشور کسب کرد.

مدیر باغبانى سازمان جهاد کشاورزى اصفهان گفت: 50 
درصد از باغ هاى مثمر این اســتان با حدود 40 هزار هکتار 

دچار خشکسالى شده اند.
احمدرضا رییســى زاده افزود: کاهش بارندگى و افزایش  
گرماى هوا در سال زراعى جارى در استان اصفهان بخش 

کشاورزى این استان را دچار آسیب فراوانى کرده است.
مدیر باغبانى سازمان جهاد کشاورزى اصفهان با بیان اینکه 
آبرسانى سیار در بخشى از اراضى باغى استان انجام شده 
اســت، افزود : توجه به برنامه آمایش سرزمینى در کشت 

محصوالت کشاورزى مهم است.
وى ادامه داد: توســعه کشــت گلخانه اى و اســتفاده از 

روش هاى جدید آبیارى و همچنین انتقال آب با اســتفاده 
از لوله به جاى کانال و جوى آب بــراى کاهش هدررفت 
منابع براى جلوگیرى از خشک شــدن بخش کشاورزى 

مورد توجه است.
رییسى زاده بیمه مراتع و باغ ها را نیز براى جبران خسارت ها 
مهم بیان کرد و گفت: اســتقبال خوبى از کشاورزان براى 
این موضوع نشده است و در سال زراعى امسال کمتر از 50 

درصد باغ ها تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند.
وى بر بیمه باغ ها در ســال زراعى آینده تاکید کرد و گفت: 
بیمه هنگام بروز حوادث طبیعى امکان جبران بخشــى از 

خسارت ها را فراهم مى کند.

نیمى از باغ هاى استان 
با خشکسالى مواجه است

 نمایندگان مجلس
 استاندار را انتخاب کردند

مسئول پایش پل هاى تاریخى اصفهان با تأکید بر 
اینکه هر گونه اظهار نظر درباره تأثیر فرونشست بر 
پل هاى تاریخى، نیازمند بررسى و تأیید کارشناسان 
و متخصصان این حوزه است، از تشکیل یک کمیته 
علمى_راهبرى براى تحقیق دربارة آســیب هاى 

وارده به پل هاى تاریخى اصفهان خبر داد.
على محمد فصیحى نائینى به ایســنا گفت: مدتى 
است که مطالبى درباره اثرات فرونشست بر پل ها 
و بناهاى تاریخى اصفهان در رســانه ها منتشــر 
مى شود و ما نیز دل سوزى همگان را براى بناهاى 
تاریخى تحسین مى کنیم اما معتقدیم که ارائۀ نظر 

تخصصى را باید به کارشناسان امر واگذار کرد.
وى ادامه داد: هر ترکى که بــر یک بناى تاریخى 
مى افتد منشــائى دارد و این منشــأ باید توســط 
کارشــناس همان حوزه بررسى شــود. شاهدیم 
که غیرمتخصص ها نه تنها دراین بــاره اظهارنظر 
مى کنند بلکه افرادى که در زمینه آسیب شناســى 
ســازه ها و مرمت تخصص دارند را نیــز به دلیل 
رد نظر مطلوبشــان متهم به ناآگاهى و یا مسائل 
دیگر مى کنند.مســئول پایش پل هــاى تاریخى 
اســتان اصفهان تأکید کرد: ما نیــز معتقدیم که 
پل هاى اصفهان بدون زاینــده رود معناى خود را 
از دســت داده اند اما نمى توانیم چشممان را روى 
حقیقت ببندیم و مسائلى خالف واقع را درباره اثرات 
فرونشست بر پل هاى تاریخى اصفهان بیان کنیم.

فصیحى با اشــاره به اینکه برخى رسانه ها تفاوت 
بین نشست و فرونشســت و درز انبساط و انقباض 
را با ترك ناشى از فرونشست نمى دانند، گفت: حتى 
هر سانتى متر یک ترك هم مى تواند منشأ متفاوتى 
داشته باشد بنابراین نســبت دادن تمام ترك ها به 
مسئله فرونشست، فاقد وجاهت فنى و علمى است.

وى در پاسخ به این ســؤال که ترك ایجادشده بر 
روى پل جویى ناشى از چیست؟ توضیح داد: بخشى 
از سنگ هاى پل جویى آسیب دیده و آب شستگى 
باعث شــده که پایه پل ترك هاى ریزى بخورد اما 
ما با بررســى داخلى پل متوجه شدیم که نشست 

نامتقارنى در آن وجود ندارد.
مســئول پایش پل هاى تاریخــى اصفهان خطر 
فرونشست را بســیار جدى و پیشــگیرى بهتر از 
درمان دانست و گفت: شاهدهایى که در پل خواجو 
کار گذاشته ایم از 15 ســال پیش تاکنون حرکتى 
نداشته و این به معنى اســت که فرونشست به پل 

خواجو آسیبى نزده است.
فصیحى خبر داد: بــه تازگــى در معاونت میراث 
فرهنگى اداره کل میراث فرهنگى استان اصفهان با 
تشکیل  هیئتى علمى راهبرى براى بررسى وضعیت 
پل هاى تاریخى شهر موافقت شــده و درصددیم 
نظر متخصصــان مختلف را جمــع آورى کنیم تا 
مرمت هاى اضطرارى موردنیاز پل ها بر اساس نظر 

همین متخصصان انجام شود.

مســوول واحد فراهم آورى اعضاى پیوندى مرکز 
آموزشــى درمانى الزهرا(س) اصفهان گفت: موج 
پنجم کرونا و آمار باالى ابتال و بســترى بیماران 
کووید-19 به توقف پیوند عضو در بیمارستان هاى 

این منطقه منجر شده است.
مریم خلیفه سلطانى افزود: با توجه به تعداد باالى 
بیماران کووید-19، بخش هــاى پیوند عضو کلیه 
و کبد در بیمارســتان هاى الزهرا(س) و خورشید 
اصفهــان در زمان حاضــر به بیمــاران کرونایى 
اختصاص پیدا کرده اســت و به طور عملى امکان 

پیوند عضو وجود ندارد.
وى با تاکید بر اینکه اهداى عضو از بیماران مرگ 
مغزى با وجود شــرایط دشوار ناشــى از کرونا در 
اصفهان وجود دارد، اظهار داشت: اما این موضوع نیز 
روند بسیار ُکندى دارد زیرا آنها نباید به کووید-19 

مبتال باشند.
خلیفه ســلطانى با اشــاره به اینکه از ابتداى سال 
تاکنون حدود 13 مورد مرگ مغزى منجر به اهداى 
عضو در اســتان اصفهان داشــتیم، تصریح کرد: 
به دلیل فراهم نبودن شرایط پیوند عضو در اصفهان، 
اُرگان هاى اهدایى براى پیوند به شیراز ارسال شد.

وى خاطرنشان کرد: امسال فقط 6 مورد پیوند کلیه 
در بیمارستان الزهرا(س) و خورشــید در زمانیکه 

بخش پیوند هنوز تعطیل نشده بود، انجام گرفت.
مســوول واحد فراهم آورى اعضاى پیوندى مرکز 
آموزشى درمانى الزهرا(س) اصفهان گفت: از زمان 
شیوع ویروس کرونا، امکان اهداى عضو از بسیارى 
از موارد مناسب به دلیل مبتال بودن به کووید-19 
وجود ندارد و همین موضوع باعث کاهش آمار اهدا 

و پیوند عضو شده است.

سخنگوى ســتاد مقابله با کروناى استان اصفهان 
گفت: واکسیناسیون دانشجویان در اصفهان آغاز 
شــده و در مرکز تجمیعى واکسیناسیون دانشگاه 

اصفهان انجام مى شود.
حجت ا... غالمى با اشاره به آخرین وضعیت استان 
اصفهان در زمینه شــیوع کرونا اظهار داشــت: بر 
اساس اعالم دو دانشگاه علوم پزشکى اصفهان و 
کاشان روند شیوع کرونا در پیک پنجم این بیمارى 

نزولى شده است.
وى با بیان اینکه همچنان در زمینه تعداد بســترى 
و فوتى هاى کرونا در اســتان اصفهان روند نزولى 
شکل نگرفته اســت، اضافه کرد: هنوز بیش از سه 
هزار و 500 بیمار مبتال بــه کرونا در مراکز درمانى 

استان اصفهان بسترى است و این آمار کم نیست.
وى با بیان اینکه در جلسه ســتاد مقابله با کرونا در 
زمینه بازگشــایى مدارس تصمیماتى گرفته شد، 
تصریح کرد: بر اساس مصوبات بازگشایى مدارس 
در همه مقاطع به صورت مجازى اســت و هنوز در 
خصوص روند بازگشایى و آموزش تصمیم نهایى 

اتخاذ نشده است.
غالمى در ادامه به آغاز واکسیناسیون دانشجویان 
در اصفهان اشــاره کرد و افزود: بر اساس تصمیم 
ستاد مقابله با کرونا بازگشــایى دانشگاه ها نیز در 
نیمه اول ســال مجــازى و در صورت واکســینه 
شدن همه دانشــجویان در نیم سال دوم حضورى 

خواهد بود.

تأثیر فرونشست 
بر پل هاى تاریخى اصفهان بررسى مى شود 

موج پنجم کرونا 
پیوند عضو را در اصفهان متوقف کرد

آغاز واکسیناسیون دانشجویان در اصفهان

رئیس اتحادیه صنف میوه و ســبزى فروش شهرستان 
اصفهان با اشــاره به اینکه هنوز گالبى باالترین قیمت 
میوه را در بازار دارد، به نوعى که بسیارى از اصفهانى ها 
تابستان امسال حتى یک بار هم قادر به خرید این میوه 
نشده اند به مردم توصیه کرد تا پیش از مهر ماه از خرید 

نارنگى خوددارى کنند.
نوروز اسماعیلى اظهار داشت: میوه در بازار گران نشده  
بلکه از قبل گران بوده و اکنون گران ترین میوه در بازار 
خرده فروشى گالبى است که کیلویى  62هزار تومان به 
فروش مى رسد که علت آن نیز کمبود آب در سال جارى 

و سال  گذشته است.
وى افزود: گالبى در شهرستان خمینى شهر و در باغات 
قدیمى که گذشــتگان این درختان را به عمل آورده اند 
کاشت مى شود که با کمبود آب شدید مواجه بوده  و باعث 
خشکى برخى از درختان گالبى و در نتیجه گرانى این 

میوه شده  است.
رئیس اتحادیه میوه و ســبزى فروش استان اصفهان با 
بیان اینکه نرخ گالبى باالست، گفت: متاسفانه بعضى 
از میوه فروش ها خود دســت به گران فروشى مى زنند و 
مراعات شهروندان را در شرایط بیمارى کرونا نمى کنند 
و این گونه اســت که گاهى قیمت یک میوه به صورت 

نجومى باال مى رود.
وى افزود: دالالن و واسطه گران علت گران شدن میوه 
در فصل پاییز هســتند و همچنین قیمــت اجاره بهاى 
مغازه ها نیز افزایــش یافته و قیمت برخى از وســایل 
میوه فروشان همچون ســبدهاى میوه و غیره باال رفته 

است.
اســماعیلى در مورد فعالیت بازار خرده فروشان میوه و 
سبزى گفت: حدود 10 درصد از  میوه فروشان به علت 
شــرایط اقتصادى بازار مغازه خود را تعطیل کرده اند و 
شرایط کرونا هیچ تغییرى در کاهش خرید مردم نسبت 
به میوه نداشته  است علت هم گرانى است و خرید مردم 
نسبت به سال هاى گذشته بســیار کاهش یافته  است، 
چنان که عده بســیارى از مردم ممکن است همچنان 

میوه فصل گذشته را میل نکرده باشند.
اســماعیلى با اشــاره به ورود میوه هاى پاییزه به بازار 
اصفهان، اظهار کرد: در حال حاضر پرتقال هاى منطقه 

جنوب (فارس) وارد بازار اصفهان شده است.
وى همچنین درباره ورود نارنگى به بازار به مردم توصیه 
کرد که از خرید نارنگى در این مقطع زمانى و تا پیش از 
فصل پاییز خوددارى کنند و توضیح داد: همواره مرکبات 
باید از اوایل مهرماه برداشت شوند و اما در شمال کشور 

برخى با برداشــت پیش از موعد در مرداد و شهریور ماه 
و ســپس زدن برخى مواد به پوست این میوه ها موجب 
رنگ آورى آنها براى عرضه زودهنگام به بازار مى شوند 
که براى ســالمتى مردم بسیار مضر اســت، بنابراین 
توصیه مى شود اگر نارنگى در بازار موجود است، مردم 

خرید نکنند.
رئیس اتحادیه صنف میوه و ســبزى فروش شهرستان 
اصفهان گفت: از اداره بهداشــت مى خواهیم پیش از 
رسیدن نارنگى هاى شمال کشور به سایر استان ها به 

این موضوع رسیدگى شود.
وى با اشاره به تغییر فصل و تغییرات قیمتى میوه در بازار، 
اظهار کرد: در حال حاضر بارهاى سردخانه اى همچون 
شلیل، آلو و ... در بازار موجود است، اما با توجه به تغییر 
فصل و کم شدن عرضه این محصوالت و همچنین باال 
بودن هزینه هاى بار آنها، قیمت میوه هاى تابستانه رو 

به افزایش است.
اســماعیلى با بیان اینکه در حال حاضر لیمو شــیرین، 
پرتقال و انار به عنوان میوه هاى پاییزه وارد بازار اصفهان 
شده است، گفت: قیمت لیمو شیرین بین 12 تا 15 هزار 
تومان، پرتقال جنوب بین 10 تا 17 هــزار تومان، انار 

منطقه فارس بین 17 تا 12 هزار تومان است.

هر کیلو گالبى؛ 62000 تومان

برخى اصفهانى ها یک بار هم 
گالبى نخریده اند

یک کارگر جوان تبعه افغانستان عصر روز جمعه براثر ریزش آوار و مدفون شدن در چاه 
در خیابان هفت دست اصفهان جان خود را از دست داد.

سخنگوى سازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى شهردارى اصفهان گفت: این حادثه 
ساعت 16 و 9 دقیقه روز جمعه به سامانه 125 سازمان آتش نشانى اعالم و نیروهاى 

عملیاتى از ایستگاه هاى شماره 5 و 20 به محل اعزام شدند.
سرآتشیار فرهاد کاوه آهنگران اظهارداشت: آتش نشانان، کارگر 26 ساله را از چاه خارج 

کردند اما وى براثر شدت جراحت و به تأیید اورژانس جان سپرده بود.
وى افزود: جسد این کارگر به عوامل انتظامى تحویل داده شد.

 

 از 22 شهرستان اســتان اصفهان، هم اکنون وضعیت 15 شهرستان از نظر شیوع 
کرونا قرمز است. بر اســاس جدیدترین رنگ بندى شهرستان هاى تحت پوشش 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در همه گیرى کووید19، وضعیت شش شهرستان 

نارنجى و یک شهرستان زرد است.
شهرســتان خور و بیابانک تنها شهرســتان اســتان بــا وضعیت زرد اســت و 
شهرستان هاى نطنز، نایین، دهاقان، سمیرم، بوئین و میاندشت و تیران در وضعیت 
نارنجى قرار دارند.وضعیت 15 شهرستان استان اصفهان قرمز است و شهرستان 

اصفهان نیز از 17 تیرماه تاکنون همچنان در وضعیت قرمز به سر مى برد.

 200 تُن علوفه براى وحوش  تأمین شد

کارگر جوان 
بر اثر ریزش آوار جان باخت

وضعیت قرمز کرونا 
در 15 شهرستان استان اصفهان
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مهدى فخیم زاده که این روزها در ســریالى با عنوان «اپیدمى» با موضــوع کرونا به ایفاى نقش 
مى پردازد، از دشوارى هاى کار در شرایط کرونا سخن مى گوید.

فخیم زاده درباره فعالیت در روزهاى دشوار کرونایى تاکید کرد: شرایط حال کرونایى تجربه اى است 
که هیچ گاه تا به حال نداشــتم. من در بمباران تهران در سال 60 کار کردم آن موقع کارگردان هم 
بودم، تهیه کننده هم بودم. فیلمى مثل «فرار» را کار کردیم اما این شرایط نبود. آژیر مى کشیدند، 
یک گوشه فرار مى کردیم و پناه مى گرفتیم. بعد که بند مى آمد ادامه کارمان را انجام مى دادیم ولى 

حاال ترس پنهان و آشکار در همه ما به وجود آمده است. خودم که کارى شروع نکردم. کارهایى هم 
پیشنهاد شد، اما نپذیرفتم و مطرح کردم که چگونه در این شرایط کار کنم؟ چندین کار هم براى بازى 
پیشنهاد شد که در نهایت «اپیدمى» را پســندیدم. مى خواستم نپذیرم اما دیدم همه عوامل جوان 

هستند و از تیمشان خوشم آمد و کار را پذیرفتم.  
این کارگردان با اشاره به شــرایط کرونا، یادآور شد: ما سینماگران بیش از هر صنف دیگرى عادت 
به دست دادن و روبوسى کردن داریم. در مجموعه «اپیدمى» من و آقاى سیامک اطلسى همبازى 

هستیم. مدتها بود همدیگر را ندیده بودیم و سر فیلم «همسر» با همدیگر کار کرده بودیم. و در این 
کار همدیگر را دیدیم و مانده بودیم که چه کنیم و واقعا این ترس پنهان در همه  لحظات است. خیلى 
از عوامل هم در حین کار کرونا گرفتند. به هر حال چیز عجیب غریبى است که امیدوارم بعدها خاطره 
شود. فکر مى کنم این روزها خاطرات عجیب غریبى اســت. من در هر شرایطى کار کردم. از کار 
تاریخى تا هلى کوپتربازى خواب و بیدار و. .. اما این شرایط را تجربه نکرده بودم. از صبح که مى رویم، 
مدام مراقبیم که کسى به ما دست نزند و ما هم به کسى دست نزنیم. البته من واکسن زدم و ارشاد 
این موقعیت را فراهم کرده اما خیلى از عوامل نزده اند. ضمن اینکه هیچ تضمینى نیست. از مرگ

 نمى ترسم، بیشتر از این دربه درى بیمارستان ها مى ترسم.  
این بازیگر سپس چنین ادامه مى دهد: به نظرم تنها راه این است که در اولین فرصت واکسن بزنیم 
و بعد به زندگى مان ادامه دهیم؛ البته نه اینکه همگى سفر برویم. متاسفانه جاده ها روزهاى تعطیل 
پر از مسافر است.آن سال هاى بمباران هم همینطور بود تا آژیر مى کشیدند و بمباران مى شد، یک 
روز بعد همه مسافرت مى رفتند. شمال جا نبود و یا زمانى که صداى آژیر مى آمد مردم به جاى اینکه 
زیرزمین پناه بگیرند، پشت بام مى رفتند تا ببینند کجا بمباران مى شود. خانه ما جایى بود که زمانى 
که آژیر قرمز کشیده مى شد، صداى پاها را مى شنیدم که همه روى پشت بام مى دویدند تا ببینند این 
بار کجا منفجر مى شود. ما ایرانى ها عادت هاى عجیب و غریبى داریم. حاال هم تا اعالم مى شود 
به دلیل کرونا همه جا تعطیل است، جاده هاى هراز و رشت پر از جمعیت مى شود! ولى به نظرم باید 

مراعات کرد تا بتوانیم وضعیت را کنترل کنیم.
این کارگردان یادآور شــد: این روزها اغلب در خانه در قرنطینه هستم و حتما پروتکل ها را رعایت 
مى کنم، هم مطالعه مى کنم، هم مى نویسم و هم ورزش مى کنم. از زمانى که باشگاه ها را تعطیل 
کردند، دوستانم مطرح مى کردند با این وضعیت بدنشان افت کرده اما من همچنان به ورزش ادامه 
مى دهم. اتاقم را خالى کرده ام یکسرى وسایل ورزشى گذاشــته ام از جمله تردمیل و دمبل و ... و 

ورزش را ادامه مى دهم.
فخیم زاده در ادامه در پاسخ به اینکه آیا قصد ساخت سریال ندارد؟ اظهار کرد: سازمان صداوسیما 
ساخت یک سریال تاریخى درباره «حضرت ابراهیم(ع)»  را پیشنهاد داد اما من نپذیرفتم و گفتم که 
کار تاریخى نمى سازم اما در حال نگارش یک کار جنایى، پلیسى و اکشن هستم که اگر آماده شود، 

سریال خواهد شد.
فخیم زاده با بیان اینکه ضوابط تلویزیون کامال مشخص است، یادآور شد: این موضوع در تلویزیون 
کامال مشخص است. کارهاى اواخر من در تلویزیون تقریبا هیچکدام سانسور نمى شد، به نوعى که 
در کارهاى پلیسى ام، پلیس بیشتر سانسور مى کرد، نه تلویزیون. در واقع ما زبان سانسور تلویزیون 
را یاد گرفتیم. اما آنچه در سینما پخش مى شود، هیچکدام در تلویزیون قابل پخش نیست. در حال 
حاضر شبکه نمایش خانگى تحت نظارت ساترا رفته، جایى که در آن مى خواهند ضوابط تلویزیون 

را پیاده کنند و این مشکل است.

مقایسه رفتار ایرانى ها در بمباران هاى زمان جنگ با روزگار کرونایى از زبان مهدى فخیم زاده

ما ایرانى ها عادت هاى عجیب و غریبى داریم!

سپند امیرسلیمانى مى گوید، حتى ثانیه اى که به کرونا مبتال شده است را به خاطر دارد و توضیح مى دهد: بسیارى شاید ندانند 
کجا به کرونا مبتال شده اند اما من مى دانم؛ به هنگام ضبط «کلبه عموپورنگ»، بازیگر نقش مقابلم (امیر سهیلى) کرونا داشت 
و خودش نمى دانست. ما رو به روى هم ایســتاده بودیم و او فرداى آن روز افتاد و من سه روز بعد؛ همه مى دانستند که من 
چگونه به کرونا مبتال شدم.این بازیگر که مدتى قبل به دلیل عوارض ناشى از ویروس کرونا در بیمارستان بسترى شده بود 
و روزهاى دشوارى را گذراند، یادآور شد: چند روز بعد از ابتال به کرونا، یک شب من معده درد شدید گرفتم و با شلوار 
ورزشى و دمپایى رفتم دکتر که ببینم چه اتفاقى افتاده است. 28 روز بعد 12 کیلو الغرتر برگشتم به خانه. حتى 
یک جاهایى، دکترها به کمند (خواهرم) گفته بودند که امیدى نیست و این نمى ماند. چون معده من سوراخ 
شده بود و جراحى کردم، عفونت کرد. دوباره جراحى کردم دوباره عفونت کرد.سپند امیرسلیمانى که در برنامه 
سریالیست حاضر شده بود، آخرین وضعیت جسمى اش را چنین تشریح کرد، «االن هم هنوز هم معده ام نیاز 
به جراحى دارد؛ چراکه کولستومى کرده ام و دو   سه هفته دیگر هم یک جراحى دارم که معده ام را به حالت قبل 
برگردانند. بعد از عمل دوره نقاهت را مى گذرانم و براى یک هفته تا 10 روز باید بیمارستان بخوابم.»این بازیگر 
خاطرنشان کرد: رعایت کامل در این بیمارى، خصوصا براى بازیگران که مجبورند بدون ماسک مقابل دوربین 
حاضر شوند، چیزى شبیه به شوخى است؛ چراکه وقتى کرونا وارد بدنت مى شود تازه سه روز بعد متوجه مى 

شوى و فرد خودش خبر ندارد و من هم که مقابلش ایستاده ام هم متوجه نمى شوم.

 امیر غفارمنش از مدیران و سیاستگذاران صداوسیما مى خواهد که بیش از اینها 
به مقوله «عشق» در کارهاى تلویزیونى توجه کنند و آن را عاملى براى استحکام 

پیوند خانواده ها مى داند.
این بازیگر که درباره ســریال «روزهاى آبى» گفت وگو مى کرد، در پاســخ به 
انتقادها از آمار پایین تعداد مخاطبان این مجموعه، با پذیرش نقدها، در عین به 
لحظات عاشقانه اى اشاره کرد که این سریال براى مخطابانش تصویر کرد و آن 

را نقطه قوت «روزهاى آبى» برشمرد.

غفارمنش گفت: تبلیغ عشــق از راه هاى محکم تر کردن پیوند خانواده هاست. 
درست است من به عنوان بیننده، کار خودم را در «روزهاى آبى» دوست نداشتم، 
اما بخش هاى عاشقانه اى که در این سریال رقم مى خورد، در کنار کمدى استاد 
اکبر عبدى و نقش آفرینى على سلیمانى عزیز، و بقیه دوستان و من هم در کنار 

آنها شاگردى مى کردم، لذت بخش بود.
این بازیگــر در ادامه صحبت هایش تصریــح کرد، «اینکه آقــاى مدیرى در
 برنامه اى توانست از مهمانش بپرسد که آیا تا به حال عاشق شده اى، اتفاق خوبى 
بوده است. همه قبال مى گفتند آقا چرا مى پرسى تا به حال عاشق شده اى؛ زشت 
است. اما هنوز هم به نظرم میزان پرداختن به عشق در برنامه ها کم است. این 

اتفاق در «روزهاى آبى» رخ داد.»
او درباره آمار پایین مخاطبان «روزهاى آبى» یادآور شد: ما در باران و برف یک 
سال تمام کار کردیم. سریال یک مجموعه آپارتمانى نبود، در فضاى سبز و ِگل و 
باران کار شد و پربازیگر بوده است. اما همه چیز دست به دست هم مى دهد که 
سریالى کم مخاطب مى شود. ضمن اینکه شبکه تهران که مدتى است در ساخت 
سریال قوى تر ظاهر شده است، الزم است چند سالى این روند را ادامه دهد و بعد 

از پنج شش سال جواب مى دهد.

علیرضا جاویدنیا که حدود نیم قرن است در عرصه تلویزیون و رادیو فعالیت دارد، در برنامه طنز جمعه صبح هاى رادیو، 
ایفاگر نقشى به نام «خان خان» بود. او با یادى از خاطره ایفاى این نقش در کنار زنده یاد مهین دیهیم، نحوه شکل گیرى 
این شخصیت را توضیح داده اســت.جاویدنیا که به عنوان بازیگر، نویسنده و کارگردان بخش هاى نمایشى در مقاطع 
مختلف با برنامه قدیمى صبح جمعه رادیو ایران فعالیت داشته است، درباره کاراکتر «خان خان» مى گوید: این نقش را 
بیشتر من مقابل استاد عزیزم، مهین دیهیم بازى مى کردم. آن زمان خیلى برایم مهم بود که در قالب نمایش به عنوان 
همسر ایشان بازى مى کنم. اما این نقش و گویش او از کجا آمد. همسر من یک پدربزرگ مادرى داشتند که ایشان اصالتا 
قمى بودند و ته لهجه قمى داشتند. از طرفى من به واسطه دوستانم با این گویش به خوبى آشنا هستم. این نقش از لحن 
و گویش این پدربزرگ گرفته شده بود. صبح ها وقتى با خانم دیهیم این نمایش را اجرا مى کردیم، این پدربزرگ هم در 
خانه اش روى مبل مى نشست، عینک ته استکانى اش را مى زد، کاله شاپو را سرش مى کرد و تا من شروع مى کردم 
مى گفت، «کامبیز رادیو را باز کن «جاِودنیا» داره اداى ما را در میاره»!این هنرمند با بیان اینکه «برنامه "صبح جمعه 
با شما" خیلى نفس گیر اســت»، در این زمینه تصریح کرد: تعارف ندارد؛ برخى از دوستان ما فقط مى خواهند از روى 
کاغذ بخوانند و بروند. ولى یک عده از دوستان دیگر ما با آن کاغذ هم کار دارند، اما انرژى مى گذارند. و آن انرژى که 
مى گذارند باعث مى شود که انبساط خاطرى براى مردم ایجاد شود و براى خود آن بازیگر هم که قطعه را اجرا مى کند، 
حال بهترى شکل مى گیرد.او که در برنامه عطسه شبکه سه حاضر شده بود، یادآور شد: البته من االن با «صبح جمعه 
با شــما» ارتباطى ندارم. اما برنامه اى به نام «چرند و پرند» را در رادیو نمایش داریم که آن هم نگاهى طنز انتقادى به 
موضوعات دارد و توانسته ارتباط خوبى با شــنونده برقرار کند. این بازیگر و گوینده رادیو اظهار کرد: این شرایط کرونا 
خیلى ها را در جهان درگیر و افسرده کرده است، در چنین شرایطى حاال شما مى خواهید برنامه را تا حدودى شاد و شنگول 
تر بروى تا حال خوبى به دیگران بدهى و خودت هم حال بهترى داشته باشى. اما برخى این را به گونه اى دیگر مى بینند. 
باید به آنها گفت هموطن گلم! عزیزدلم ! همه آنچه مى بینید به آن دلیل نیست که ما هیچ مشکلى نداریم، نه ... فقط 

مى خواهیم کمى حال قشنگ را براى هم رقم بزنیم. 

آریا عظیمى نژاد  آهنگساز که ســاخت موسیقى آثار ســینمایى چون «میم مثل مادر»، «طال و مس» و «فرزند خاك» و 
ســریال هایى همچون «او یک فرشــته بود» و «پایتخت» را در کارنامه دارد، درباره ساخت موسیقى سریال «پایتخت» 
اظهار کرد: ما در «پایتخت» با خانواده اى مواجه هستیم که به شدت واقعى هستند. همه نقاط ضعف و قوت شخصیت ها را 

دیده ایم. آدم هاى «پایتخت» ما به ازاى بیرونى دارند و ما در کنارشان زندگى مى کنیم. این مهمترین فاکتور 
در سریال «پایتخت» است که همه چیز به ســمت واقع گرایى پیش مى رود.او در ادامه بخش هایى از 

سریال «پایتخت» را مثال زد و یادآور شد: در موســیقى این سریال به دنبال مفصل هاى موسیقى 
مازندرانى با سایر موسیقى ها مى گردیم. براى مثال وقتى داستان ارسطو را در چین دنبال مى کنیم 

پى آن مى گردیم که چه وجه اشتراکى بین موسیقى این کشور و مازندران وجود دارد و براى 
خود من هم این مسیر کشف و شهود است.عظیمى نژاد در پایان اظهار کرد: من در سریال 
«پایتخت 5» به دستاورد عظیمى رسیدم. ما منطقه اى در ترکیه داریم به نام کارادنیز که با 

کتولى مازندران شباهت بسیار دارد. بین موسیقى و چهره ساکنان این مناطق هم شباهت 
بسیار وجود دارد که بسیار برایمان عجیب بود. البته در ساختار و بستر موسیقى هر کدام 
از این مناطق شاخ و برگ هایى دارد که مختص آن منطقه است و آن را منحصر به فرد 

کرده است. روى این موضوعات خیلى مى شود کار کرد.

اندى گارسیا براى نقش آفرینى در فیلم سینمایى «بى مصرف ها 4» به کارگردانى 
اسکات وا به توافق رســید. جدیدترین قسمت این مجموعه سینمایى اکشن در 

همکارى با کمپانى الینزگیت و میلنیوم مدیا ساخته خواهد شد.
جیسون استاتهام در این فیلم به همراه دولف الندگرن، رندى کوچار و سیلوستر 
استالونه، دیگر بازیگران این فیلم سینمایى هستند و نقشى که در سه فیلم قبلى 

بازى کرده بودند، دوباره ایفا خواهند کرد. از بازیگران دیگر این پروژه مى توان 
به کورتیکس جکسون، مگان فاکس و تونى جا اشــاره کرد. استالونه عالوه بر 

بازیگرى، تهیه کنندگى این فیلم را هم بر عهده دارد.
اسکات وا، بدلکارى است که کارگردانى قسمت چهارم از این مجموعه سینمایى 
را بر عهده گرفته و فیلمبردارى آن قرار اســت از ماه اکتبر آغاز شود. فیلمنامه 
این اثر را اسپنسر کوهن نوشته و جزئیاتى از آن اعالم نشده است؛ اما مى دانیم 
که داستان پیرامون گروهى از کهنه ســربازان خواهد بود که مأموریتى مهم به 

آن ها داده مى شود. 
در این فیلم گارسیا نقش یک مأمور سازمان CIA را بازى مى کند که قرار است، 

گروه «بى مصرف ها» را در یک مأموریت مرگبار حمایت کند. 
گارســیا در فیلم هاى زیادى بازى کرده و آثار متعددى دارد که در شرف اکران 
هســتند؛ اما او بیشتر براى بازى در قسمت سوم فیلم ســینمایى «پدرخوانده» 

شناخته مى شود.

پ«فانتزى شگفت انگیز شماره 15»، اولین حضور مرد 
عنکبوتى در دنیاى کمیک، سوپرمن را که تصور مى شد 
تا کنون با باالترین قیمت به فروش رفته، پشــت ســر 
گذاشت.شاید ســوپرمن از قدرتى فوق بشرى و بینایى 
اشعه ایکس برخوردار باشد؛ اما مرد عنکبوتى او را از میان 
برداشت. نسخه اى از اولین حضور قهرمان کمپانى مارول 
کامیکس روز پنج شنبه در حراجى هریتِیج به قیمت 3/6 
میلیون دالر به فروش رسید. این کتاب کمیک، «فانتزى 
شگفت انگیز شــماره 15» -که هنگام انتشار در سال 
1962 قیمتى برابر با 12 سنت داشــت- با این فروش 
سوپرمن را که پیش از این تصور مى شد باالترین قیمت 

فروش یک کتاب کمیک را داشته، پشت سر گذاشت.
اوایل ســال جارى، نســخه اى از «کمیک هاى اکشن 
شــماره 1» مربوط به ســال 1938 به طور خصوصى 
به قیمــت 3/2 میلیــون دالر فروخته شــد. «فانترى 
شگفت انگیز شماره 15» در داستانى 10 صفحه اى پیتر 
پارکر را به دنیا معرفى کرد و به چنان محبوبیتى رسید که 
بعدا مجموعه کمیک مخصوص به خود را صاحب شد. 
در این داستان، پیتر بعد از تجربه یک تراژدى شخصى 
که به او مى آموزد «قدرِت زیاد مسئولیت زیادى به همراه 
مــى آورد»، از فردى خودخواه به فردى ازخودگذشــته 
تکامل پیدا مى کند.حراجى هریتیج گفت نسخه «فانتزى 
شگفت انگیز شماره 15» که به فروش گذاشته شد کامال 
نو بود و یکى از تنها چهار نسخه اى است که هم اکنون 
وجود دارد. الن آلن، نایب رئیس این حراجى گفت: «چه 
کتابى بهتر از محبوب ترین شــخصیت کمپانى مارول 

براى شکستن رکورد وجود دارد؟»
مرد آهنى نیز بــه زودى در حراج دیگــرى به فروش 

خواهد رفت.

به مناسبت روز ملى سینما و در ادامه سلسله نشست هاى 
تاریخ شــفاهى، موزه ســینماى ایران طى یک هفته 
هر روز گفتگوى تفضیلى با یکــى از عوامل تاثیرگذار 
ســینماى ایران را  منتشر مى کند. در آســتانه روز ملى 
ســینما ناگفته هاى «ابراهیم حقیقى» از پیشکسوتان 
و چهره هاى ماندگار و نامدار طراحى، عکاســى و مدیر 

هنرى سینماى ایران منتشر شد.
ابراهیم حقیقى در این گفتگو دربــاره این که چرا فیلم 
خاطره انگیز «هامون» پوستر فارسى ندارد با بیان اینکه 
«هامون» براى من تجربه بسیار جذابى بود، گفت: آقایان 
پرویز یشایائیان و داریوش مهرجویى به دفتر من براى 
طراحى پوستر فیلم آمدند و من پذیرفتم اما به آنها گفتم 
ترجیح مى دهم ابتدا فیلم را ببینم. فیلم درحال تدوین بود 
و من آن را روى میز موویال دیدم، واقعا شیفته فیلم شدم 

و این درحالى بود که فیلم هنوز موسیقى هم نداشت.
وى ادامه داد: براى «هامون» پوســترى که امروز همه 
آن را مى شناســند را آمــاده کردم و بعــد از یک هفته 
آقاى یشــایائیان تماس گرفت که پوســتر پســندیده 
نشده است و من گفتم مشــکلى نیست. بعد که فیلم به 
جشنواره هاى خارجى رفت، بنیاد سینمایى فارابى دوباره 
به من سفارش طراحى پوســتر فیلم را داد و من همان 
پوســتر قبلى را نوشــته هایش را التین کردم و در یک 
جشنواره پوسترهاى سینمایى در پاریس برنده جایزه شد. 

این درحالى است که هامون هنوز پوستر فارسى ندارد.

سپند امیرسلیمانى:

ثانیه اى که کرونا گرفتم را یادم است!
کشف و شهود آریا عظیمى نژاد 
هنگام ساخت موسیقى «پایتخت»

سپند امیرسلیمانى مى گوید، حتى ثانی
کجا به کرونا مبتال شده اند اما من مى
و خودش نمى دانست. ما رو به روىه
چگونه به کرونا مبتال شدم.این باز
و روزهاى دشوارى را گذراند
ورزشى و دمپایى رفتم
یک جاهایى، دکتره
شده بود وجراحى کر
سریالیست حاضر ش
به جراحىدارد؛ چراکه
برگردانند. بعد از عمل دو
رعایت خاطرنشان کرد:
حاضر شوند، چیزى ش
شوى و فرد خودش خ

ثانیه اى ک
ســینمایى چون «میم مثل مادر»، «طال و مس» و «فرزند خاك» و  ار
«پایتخت» را در کارنامه دارد، درباره ساخت موسیقى سریال «پایتخت» 
ستیم که به شدت واقعى هستند. همه نقاط ضعف و قوتشخصیت ها را

د وما در کنارشان زندگى مى کنیم. این مهمترین فاکتور 
ت واقع گرایى پیش مى رود.او در ادامه بخش هایى از

ـیقى این سریال به دنبال مفصل هاى موسیقى 
 وقتى داستان ارسطو را در چین دنبال مى کنیم 

ىاین کشور و مازندران وجود دارد و براى 
ى نژاد در پایان اظهار کرد: من در سریال 
اى در ترکیهداریم به نام کارادنیز که با

هره ساکنان این مناطق هم شباهت 
ر ساختار و بستر موسیقى هر کدام 
منطقه است و آن را منحصر به فرد 

کرد.

هود آریا عظیمى نژاد 
ت موسیقى «پایتخت»

اولین نسخه «مرد عنکبوتى» 
رکود «سوپرمن» را زد! 

چرا «هامون» 
پوستر فارسى ندارد؟ 

خاطره علیرضا جاویدنیا از جمعه صبح هاى رادیو

«خان خان» واقعى که بود؟
امیر غفارمنش:

میزان پرداختن به عشق در برنامه هاى تلویزیونى کم است

بازیگر «پدرخوانده» به جمع «بى مصرف ها» پیوست
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 سرمربى ســپاهان در خصوص حرف هایى که در مورد هزینه نجومى این 
باشگاه در نقل و انتقاالت مطرح شده گفت: پیش وجدانم راحت هستم. همه 
ما، باشگاه و اعضاى هیئت مدیره مى دانیم که ریخت و پاشى نکردیم. محرم 
نویدکیا در مورد شرایط باشگاه سپاهان در نقل و انتقاالت و روند آماده سازى 

این تیم صحبت هاى زیر را انجام داد:

از فعالیت در نقل و انتقاالت تابستانى راضى هستید؟
واقعیت این است که من خیلى به تغییرات اعتقاد ندارم، مگر اینکه شرایط 
خاصى پیش بیاید. مثل امسال که دو سه بازیکن ما به اروپا رفتند یا با یکى 
از بازیکنان از لحاظ اقتصادى به جمع بندى نرسیدیم و جدا شدیم. بخاطر 
همین در حد چهار پنج بازیکنى که از ما جدا شدند یار گرفتیم و نیاز بیشترى 
هم نداشــتیم. تا همین جا براى خودم راضى کننده بود. ممکن است برخى 
بگویند فالن تیم چون در نقل و انتقاالت خیلى یار گرفته، خیلى خوب عمل 
کرده یا فالن تیم کم یار گرفته پس خیلى بد عمل کرده، خیلى به این مسائل 
اعتقاد ندارم چون فکر مى کنم تیم هایى که خیلى بازیکن جابه جا مى کنند، 
از دیدگاه فوتبالى شــاید دچار معضالتى هم بشــوند و این سئوال مطرح 
مى شود؛ چرا انتخاب هایى که مى کنند اینقدر مشکل دار بوده که بخواهند 

آنها را جابه جا کنند.
با توجه بــه مهره هایى که جــذب کردید، برخى 
مى گویند سپاهان کهکشــانى شده، به همین دلیل 
انتظارات از ایــن تیم باال رفته و شــاید هواداران 
ســپاهان امســال 100 درصد انتظار جام داشته 

باشند.
کهکشانى...! احســان حاج صفى ملى پوش ما بود و او را از دست دادم. از 
او به عنوان شماره 8 اســتفاده مى کردم و به همین دلیل در پست او ریگى 
را گرفتیم. محبى را از دســت دادم و به جاى او فرشاد احمدزاده را گرفتیم. 
کى روش استنلى را از دست دادم و به جاى او شهریار مغانلو را جذب کردیم. 
دروازه بان اول تیم را از دست دادم و به جاى او دو دروازه بان دیگر گرفتیم 
تا خیالمان راحت تر شود. در اصل کار خیلى پیچیده اى انجام ندادیم. فقط 

سعى کردیم جایگزین نفراتى که از دست دادیم را داشته باشیم. تیم خوبى 
داریم اما واقعیت این اســت؛ خیلى به این اعتقاد ندارم که چون بازیکنان 
اســم و رســم دارند مى توانیم جام بگیریم. فکر مى کنم اینها حرف هاى 
عامیانه باشد. خیلى از تیم ها هستند که بازیکنان زیادى مى گیرند اما موفق 
نمى شوند. مهم این است که بتوانیم بازى به بازى نتایج خوبى بگیریم و مثل 
سال گذشته رو به جلو برویم. باید ببینیم بازیکنانى که گرفته ایم را مى توانیم 
در تیم مان شکل بدهیم و آیا مى توانند با تیم کنار بیایند؟ اگر بتوانیم به این 
موضوعات به صورت دقیق برسیم، شاید بتوانیم به انتظار جام هم داشته 
باشیم اما اگر بازیکنانى که گرفتیم نتوانند به تیم کمک کنند به مشکل هم 

مى خوریم.
در مقطعى بحث حضور سید حسین حسینى و رشید 

مظاهرى در سپاهان مطرح شد.
برخالف سید حسین حسینى که خودش و مدیر برنامه هایش عالقه داشتند 
به سپاهان اضافه شود اما خود ما خیلى به این کار تمایل نداشتیم، رشید را 
خودمان دلمان مى خواست به تیم اضافه شــود. با او صحبت هم کردیم 
اما بر سر یکى دو مسئله به جمع بندى نرســیدیم و تصمیم گرفتیم با هم 

همکارى نکنیم.
خط حمله سپاهان به نوعى آتشین شده، آقاى گل 
لیگ برتر در این تیم حفظ و در کنار او شهریار مغانلو 
هم اضافه شد. مى توان امسال انتظار دیدن گل هاى 

بیشترى از سپاهان را داشت؟
این موضوع به شرایطى بستگى دارد. اگر بخواهیم منصفانه حرف بزنیم، 
سال گذشته سجاد فصل فوق العاده اى را سپرى کرد. امیدوارم امسال هم 
همین شرایط را داشته باشد. شهریار را از سال قبل و زمانى که بحث آمدنم به 
سپاهان مطرح شد، در پیکان کامل دیده بودم. خیلى هم دلم مى خواست این 
اتفاق بیافتد اما متأسفانه یا خوشبختانه که فکر مى کنم بگویم خوشبختانه 
بهتر است؛ امسال این اتفاق افتاد که دلیل آن را هم مى گویم. دوست داشتم 
شهریار به سپاهان بیاید اما او به اروپا رفت. بعد بحث عالقه سانتاکالرا به 
جذب محبى پیش آمد و اتفاقاتى افتاد که منجر به جابه جایى این دو بازیکن 

شد و آنها را عوض کردیم. دلم نمى خواست محبى را از دست بدهم اما وقتى 
دیدم مى توانم این دو بازیکن را جابه جــا کنم بدون اینکه هزینه اى براى 
ما داشته باشد، کمى خیالم راحت تر شــد که اگر یک بازیکن تراز اولم را از 
دست مى دهم، یک بازیکن تراز اول که از سال هاى قبل هم بازى او را دیده 
بودم، به تیمم اضافه مى شود. این تعویض را با خیال راحت انجام دادم. حاال 
اگر مى گویم خوشبختانه به خاطر این است که فکر مى کنم شهریار االن 
متفاوت تر از آن بازیکنى است که در پیکان بود. فقط به خاطر شش ماهى 
که به پرتغال رفت. االن یاد گرفته باید وارد درگیرى ها شود، براى گل زدن 
بجنگد، کامل در اختیار تیم و تاکتیک پذیر باشد. این نیست که همه بدوند 
پاس بدهند و او گلزنى کند. باید خودش هم در مسائل دفاعى به تیم کمک 
کند. این موارد را قطعاً در اروپا یاد گرفته و براى همین خوشبختانه است که 

االن بازیکن من شده.
بخاطر انتقال مغانلو به سپاهان هجمه هاى زیادى 
علیه این تیم به وجود آمــد و حرف هایى در مورد 
هزینه نجومى این باشگاه در نقل و انتقاالت مطرح 

شد. دفاعى در این زمینه دارید؟
نیازى به دفاع نیســت. خودم پیش وجدانم راحت هستم. همه ما، باشگاه 
و اعضاى هیئــت مدیره مى دانیم که ریخت و پاشــى نکردیم. با تعویض 
بازیکنان خیلى از مشکالتمان حل شد. منصورى را با نیما میرزازاد تعویض 
کردیم و برایمان هزینه اى نداشت. محبى را با شهریار تعویض کردیم که 
این هم هزینه اى برایمان نداشت. بازیکنان دیگر هم عالقه اى به جدا شدن 
نداشتند. قبل از اینکه لیگ تمام شود آنها با خودم صحبت کردند. همه گفتند 
که نمى خواهند جدا شــوند. من به بازیکنانم اعتماد دارم و آنها هم به من 
اعتماد دارند و مى دانند دروغ نمى گویم. براى همین سعى کردم تا جایى که 
مى شود از تیمم مراقبت کنم. هیچ کدام از بازیکنان جدید از لحاظ مبلغى 
از بازیکنان سال قبل گران تر نیستند. اصرارم و خواسته ام از باشگاه بر این 
بود؛ بازیکنانى که یکســال براى من تالش کردند و با تمام وجودشان آن 
بازى هاى درخشان را انجام دادند و نتیجه گرفتند، از باشگاه پول بیشترى 
بگیرند نه بازیکنانى که جدید مى آیند. بخاطر همین مطمئن باشــید مبلغ 

قرارداد بازیکنان جدید از بازیکنان قدیمى تر کمتر است.
برخى تیم ها در فصل جدید تغییر سیستم 

و تاکتیک دارند، آیا سپاهان هم، چنین 
برنامه اى را خواهد داشت؟

تغییر سیســتم از نظر من موضوع پیچیده اى اســت. 
زمانى شــما با توجه به نفرات و خریدهایى که انجام 
داده اید مى خواهید تغییرات پیچیــده اى ایجاد کنید 
و کال ســاختار تیم را عوض کنید. این مسأله ممکن 
است خیلى خوب باشــد مثل زمانى که استراماچونى 
استقالل را با سه دفاع به صورت جدید آماده کرد. تغییر 
او امروزى بود و نه آن سه دفاعه اى که در قدیم بازى 
مى کردند. استراماچونى تغییر خاصى در فوتبال ایران 

انجام داد که به نظر من خیلــى هم خوب بود. تیم او به 
راحتى مى توانست نسبت به حریفان برترى داشته باشد و 

حریفان از لحاظ تاکتیکى نمى توانستند مقابل شان عملکرد 
خوبى داشته باشند. اما اینها تاوان دارد و تغییر دادن به این 
راحتى نیست. من سال گذشته با سیستمى که فکر مى کردم 
مى توانیم راحت تر بازى کنیم کار کردم. سیستم خوبى بود 
و نتایج خوبى هم گرفتیم اما چون سال گذشته وقت کمى 
داشــتم، تغییرات پیچیده تاکتیکى زیادى نمى توانستیم 
داشته باشــیم. اما امســال زمان داریم و به همین دلیل 
احتماال روى یک سیســتم دیگر هم کار مى کنیم تا اگر 
شرایط خاصى به وجود آمد سیستم دومى هم داشته باشیم 
که بتوانیم آن را به اجرا بگذاریم. با این حال در کل خیلى 
هم به سیستم ها اعتقاد ندارم. روى ساختارى که در فوتبال 
به آن اعتقاد دارم، دلم مى خواهد بازیکنانم همه این موارد 
را درك کنند. وقتــى بازیکنان این مســائل را به خوبى 
حس کنند، نیازى نیســت اینقدر تغییرات سیستم داشته 

باشیم.

مى تر کمتراست.
ممستم جدید تغییر سی

نننننین اهان هم، چ
ت؟

یده اى اســت. 
هایى که انجام 
ى ایجاد کنید 
 مسأله ممکن 
ه استراماچونى 
ماده کرد. تغییر 
 در قدیم بازى 
در فوتبال ایران 

وب بود. تیم او به 
ترى داشته باشد و 

د مقابل شان عملکرد 
 و تغییر دادن به این 
مى که فکرمى کردم
. سیستم خوبى بود 
 گذشته وقت کمى 
دى نمى توانستیم 
م و به همین دلیل 
کار مى کنیم تا اگر 
ى هم داشته باشیم 
 حال در کل خیلى 
تارى که در فوتبال

نم همه این موارد 
ســائل را به خوبى 
رات سیستم داشته 

نویدکیا:

پیش وجدانم راحتم که سپاهان ریخت و پاش نکرد

باشگاه سپاهان از عقد قرارداد با دروازه بان فصل گذشته 
پانتولیکوس خبر داد.

تیم فوتبال سپاهان که فصل گذشته پیام نیازمند را درون 
دروازه داشــت، پس از جدایى این گلر ملى پوش اقدام 
به جذب جانشــین وى کرد و نیما میرزازاد را از نساجى 
مازندران بــه خدمت گرفت، اما طالیى پوشــان براى 
اطمینان خاطر بیشتر از خط دروازه خود یک دروازه بان 

خارجى هم جذب کردند.
کریستوفر کنت، دروازه بان 31 ساله اتریشى که طى دو 
فصل اخیر در پانتولیکوس عضویت داشت و مجموعا 47 

بازى در سوپر لیگ یونان انجام داده و 4 بار در جام حذفى 
این کشــور به میدان رفته بود، پس از توافق با مدیران 
باشگاه ســپاهان با عقد قراردادى یک ساله به این تیم 

اصفهانى پیوست.
باشــگاه ســپاهان که طى ســالیان اخیر دروازه بانان 
خارجــى مثل آرمناك پطروســیان، کمیل سوســکو، 
لى اولیویرا و ابراهیم عالمه داشــت، پس از چهار سال 
دوباره با یــک گلر خارجــى وارد لیگ برتر مى شــود 
که امیدوار اســت بــا بهره مندى از کریســتوفر کنت 
و البته نیما میرزازاد مشــکلى در خط دروازه نداشــته 

باشد.
کریســتوفر کنت در فصل اخیر شــرایط ســختى با 
پانتولیکوس داشــت و پس از اینکه تیمش در جایگاه 
سیزدهِم جدول 14 تیمى ســوپر لیگ یونان ایستاد، در 
دو مسابقه پلى آف با احتســاب گل زده در خانه حریف 
توانستند در ســطح برتر بمانند و سقوط نکنند ولى او با 
اتمام قراردادش تصمیم به جدایى از این باشگاه گرفت 

تا سپاهانى شود.
این دروازه بان که سابقه بازى در تیم B هوفنهایم آلمان، 
لوستنائو، واکر اینسبورك اتریش و... را در کارنامه دارد، 

در فصل اخیر 29 بازى در سوپر لیگ یونان انجام داد که 
38 گل دریافت کرد و 9 کلین شــیت داشت و یک سال 
قبل از آن هم در پانتولیکــوس 22 بازى در لیگ و جام 
حذفى انجام داد و هشــت بار دروازه اش را بســته نگه 

داشت.
ســپاهان تا به امروز نیما میرزازاد، فرشــاد احمدزاده، 
مسعود ریگى و شهریار مغانلو را به عنوان خریدهاى لیگ 
برترى جذب کرده بود که کریســتوفر کنت، پنجمین 
بازیکن شاخصى اســت که با ســپاهان قرارداد امضا 

مى کند.

 کریستوفر، خرید جدید مدعى لیگ

دروازه سپاهان باالخره پر شد

پیشکسوت سپاهان در خصوص ارزیابى اش از شرایط تیم ذوب آهن اظهار 
کرد: ذوب آهن یک زمانى نایب قهرمان آسیا، ایران و قهرمان جام حذفى 
بوده است. اما از وقتى مدیران غیرفوتبالى به این تیم آمدند به بازیکنان و 
هواداران گفتم دوران خوب این تیم تمام شــد.  براى نمونه مدیر وقت در 
جلسه با بازیکنان اعالم کرد قرارداد 40 میلیونى بازیکنان خیلى باالست. در 
حالى که آن زمان مبلغ قرارداد ها در سطح 400 میلیون تومان بود.  بالفاصله 
بعد از این حرف جهت یادآورى در گوش آن مدیر گفتم که اشتباهاتش را 

اصالح کند. 
فرشید طالبى تصریح کرد: مدیر یک باشگاه مانند پدر یک خانواده است. اگر او فوتبالى 
نباشد تیم شانسى براى موفقیت ندارد. گاهى افرادى به قصد نابود کردن تیم وارد مى شوند؛ 
تکلیفشان روشن است. اما یک وقت افراد از روى عدم تخصص کار هایى انجام مى دهند 

که بدتر از کارنابودگران و مغرضین  است.
وى درباره تغییرات سال هاى اخیر ذوب آهن گفت: ثبات مدیریتى و مربى یکى از دالیل 
موفقیت ذوب آهن و سپاهان بود. در سال هاى اخیر شــاهد تغییرات زیاد در ذوب آهن 
هستیم. این تغییرات به تیم ضربه مى زند. وقتى مجتبى حسینى و علیرضا منصوریان که 
رزومه موفقى در این تیم دارند موفق عمل نمى کنند مشخص است ساختار مشکل دارد. 
این موارد ترکش بى ثباتى در ذوب آهن است. در حال حاضر ذوب آهن تفکر قهرمانى ندارد. 

در ورزش قهرمانى تفکر قهرمانى و بودجه مناسب تعیین کننده است.
پیشکسوت تیم فوتبال ذوب آهن ادامه داد: در شرایط اقتصادى یکسان شاهد آن هستیم که 
ساکت مدیرعامل سپاهان بودجه بسیار مناسبى براى این تیم تهیه مى کند اما ذوب آهن به 
خاطر بودجه کم به دنبال بازیکنان جوان است. ساکت، چون مدیر فوتبالى است به خوبى 
دریافت بودجه را دنبال و حق ســپاهان را به خوبى مى گیرد. با این شرایط 
موفق ترین تیم فصل نقل و انتقاالت لقب مى گیرند و براى قهرمانى 
مى جنگند. اما ذوب آهن با خرید بازیکنان جوان نهایتًا به دنبال حفظ 
سهمیه خود در لیگ برتر و شاید رتبه تک رقمى است. ذوب آهن طورى 
یارگیرى مى کند که توقع هواداران کاهش پیدا کند. به نظرم این شیوه 
کار، شبیه کارلوس کى روش است تا انتظارات را پایین بیاورند. تیم هاى 

پرهوادار لیگ برتر مانند تراکتور و  ذوب آهن باید براى قهرمانى بسته شوند.

بى ثباتى بالى 
جان ذوب آهن 
شده است

ستاره ایرانى فاینورد در دیدار نخست مرحله گروهى لیگ 
کنفرانس اروپا تیمش را همراهى نخواهد کرد.

علیرضا جهانبخش پس از انجام دو بازى درخشان براى 
تیم ملى ایران در هفته هــاى اول و دوم مرحله 

مقدماتى جام جهانى مقابل ســوریه و 
عراق که با گلزنــى او در هر دو دیدار 

همراه بود، در روتردام حضور یافت 
و بــه تمرینات فاینــورد هلند 

اضافه شد.
ملى پوش ایرانى فاینورد که 
در شــرایط جسمانى خوبى 
به ســر مى برد، به  صورت 
جــدى در کار گروهى در 

تمرین فاینورد شرکت کرد تا 
آماده دیدارهاى آینده تیمش باشد 

که البته او در نخستین بازى باشگاه اش، 
نمى تواند آنها را همراهى کند.

تیم فوتبال فاینورد سه شــنبه شب در 
یکى از مسابقات هفته اول فصل جدید 

لیگ کنفرانس اروپا باید در زمین 
نماینده رژیم صهیونیستى به میدان 
برود که علیرضا جهانبخش در این 
مسابقه تیمش را همراهى نمى کند.

بنابر اعالم باشگاه فاینورد، سرمربى 
این تیم بــا درخواســت علیرضا 

جهانبخش مبنى بر عدم ســفر همراه 
دیگر بازیکنان موافقــت کرده چراکه 
ورزشــکاران ایرانى همواره در تقابل با 
نماینده هاى رژیم صهیونیستى حاضر 

نخواهند بود.
تیم فوتبــال فاینورد پــس از دیدار در 
لیگ کنفرانــس اروپا، روز یکشــنبه، 

بیست و هشتم شــهریورماه در دیدارى 
خانگى و حســاس مقابل آیندهــوون قرار 

مى گیــرد که علیرضــا جهانبخش از آن 
مسابقه به فهرست تیمش اضافه خواهد 

شد. 

مدافع راســت ســابق ذوب آهن به دنبال یک شروع تازه 
در تیم مس رفسنجان است تا به گفته خودش دوره 
جدیدى را بعد از فصل غافلگیرکننده ذوب آهن 

آغاز کند.
فرشــاد محمدى مهــر که عملکرد بســیار 
خوبى در ذوب آهــن داشــت در نهایت به 
مس رفسنجان پیوست. او در مورد عملکرد 
خــودش در ذوب آهن گفــت: در بعضى از 
مواقع از خودم راضى نبودم. پارســال مشکل 
من مصدومیتى  بود که کل فصل آن را به دوش 
کشیدم چون فرصتش پیش نیامد که آن را درمان 
کنم و بنابراین مجبور شــدم کل فصل را با همان درد 

بازى کنم. با همه اینها انگیزه خیلى زیادى داشتم و خیلى 
تالش کردم سال خوبى داشــته باشم و خدا را شکر فصل 
برایم خیلى خوب پیش رفت. در نیم فصل دوم هم آمدن آقا 
مجتبى کمک خیلى زیادى به تیم ما کرد. او شخصًا به من 
اعتماد به نفس داد و از ایشان بابت تأثیرى که روى عملکرد 

من داشت ممنونم.
این بازیکن در خصوص علت پیوستن به مس رفسنجان 
بیان کرد: چند پیشنهاد خوب داشتم اما اولویتم ذوب آهن 
بود ولى یکســرى اتفاقات افتاد که باعث شد جدا بشوم و 
مس را انتخاب کردم که به نظرم یک باشگاه فوق العاده با 
امکانات و مدیریت خیلى قوى است و در آینده فوتبال ایران 

مى تواند حرفهاى زیادى براى گفتن داشته باشد.

مربى ایران مى گوید تیمى که بخواهد مقابل کشورمان فوتبال بازى کند، 
بازنده است.

تیم ملى ایــران قدرتمندتر از قبل شــده اســت. دراگان 
اسکوچیچ از شروع کار خود با ایران 9 بار روى نیمکت بوده 

و هر 9 بار هم تیم ملى برنده بوده است. 
وحید هاشمیان دســتیار او هم مى گوید: «هر تیمى که 

بخواهد مقابل ایران فوتبال بازى کند، شکست مى خورد.» 
البته منظور او تیم هاى آسیایى است. حریفان تنها موقعى 

مى توانند از ما امتیاز بگیرند که بازى بسته اى 
ارائه داده و جنگ روانى راه بیندازند.»

هاشــمیان دربــاره بــازى عــراق هم 
مى گوید: «در گذشــته همیشــه مقابل 
عراق احساســاتى بازى مى کردیم اما 
خوشبختانه االن بازیکنان ما خودشان 
را کنتــرل کــرده و تحت تاثیــر قرار 

نمى گیرند.» 
او درباره افسوسى که مى خورد، توضیح 

مى دهد: «تنها افسوســى که من مى خورم این 
است که چرا بازیکنان ما باید تا این اندازه دیر به 

فوتبال اروپا بروند.»

جهانبخش از لیست 
بازى اروپایى خط خورد
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 نخست مرحله گروهى لیگ 
هى نخواهد کرد.
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یکسال د رد را به دوش کشیدم

هشدار وحید هاشمیان 
به رقباى تیم ملى

اعالم آخرین وضعیت حسینى

آخرین وضعیت آسیب دیدگى ســیدمجید حســینى مدافع ایرانى تیم 
کایسرى اسپور ترکیه اعالم شد.

به گزارش رسانه رسمى باشگاه کایسرى اسپور ترکیه، سیدمجید حسینى 
که اواســط ماه گذشــته میالدى از بخش داخلى ران پاى راست آسیب 
دیده بود انتظار مــى رود در هفت تا 10 روز آینده بــه تمرینات گروهى 

کایسرى اسپور بازگردد. 
 کایسرى اسپور که مجید حسینى و على کریمى را در اختیار دارد تا پایان 
هفته سوم فصل جدید سوپرلیگ ترکیه با چهار امتیاز رتبه دوازدهم جدول 

این رقابت ها را به خود اختصاص داده است.
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ابالغ وقت دادرسى
آگهى ابالغ دادرســى و دادخواست ضمائم آقاى آرزوشــمس میرانى خواهان طوبى 
خنجدى جزى دادخواستى به خواسته مطالبه در شوراى حل اختالف شهر گز  به طرفیت 
شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 1400 / 238 ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ
 21 / 7 / 1400 چهارشــنبه ســاعت 2/30 بعد از ظهر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود، 
قبل از وقت رســیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم به این شورا 
مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد . 1186662 

/م الف - دفتر شوراى حل اختالف شهر گز /6/204

فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه ســند مالکیت سه دانگ مشاع از ششــدانگ پالك ثبتى شماره : 1621 
فرعى از 62 اصلى گرمســیر واقع در بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 17561 در صفحه 
545 دفتر 246 امالك به نام فاطمه هومه فر صادر و تســلیم گردیده اســت ، سپس 
نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده : 32002601- 1400/6/10 به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شــماره : 3322 - 1400/6/3 به 
گواهى دفترخانه 43 مهاباد اردستان رســیده است مدعى است که سند مالکیت آن به 
علت جابجایى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنى سند مالکیت ملک فوق 
را نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کســى مدعى انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشــد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرســید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات 
خواهد شد.  م الف: 1188336 - ذبیح اله فدائى اردستانى-  مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک اردستان /6/206

فقدان سند مالکیت
شماره: 140085602030008826 چون خانم مریم بیگم نوریان نجف آبادى  فرزند 
ســید عبداله بموجب درخواست وارده به شــماره 140021702030012399 مورخ 
1400/05/13 و به استناد  یک برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما 
گواهى شده مدعى شدند که ســند مالکیت دو پنجم دانگ باستثناء بهاى یک چهارم 
اعیانى از ششدانگ پالك ثبتى 1691 واقع در قطعه 2 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
که در امالك الکترونیکى شماره 139820303001761  بنام نامبرده ثبت و سندمالکیت 
به شماره سریال 434839 صادر و تسلیم گردیده و طى سند انتقال قطعى مورخ دفترخانه 
به نامبرده انتقال و معالمه دیگرى  هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: 
به علت جابجایى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود 
که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 1400/06/21، 1186015/م الف - حجت اله 
کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف محسن 

نساج نجف آبادى /6/231

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  
شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى 
بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود 
و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شماره 140060302027004899 مورخ 1400/04/18 نرگس بگدلى فرزند 
رحمان بشماره شناسنامه 1 صادره از چادگان بشماره ملى 5759866869 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک 
رسمى مشاعى مى  باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/06 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/06/21 - م الف: 1180270 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت 

اسناد و امالك شرق اصفهان /6/136

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  
شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى 
بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود 
و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شماره 140060302027003773 مورخ 1400/03/22 احمد مبرهنى فرزند 
حبیب اله بشماره شناسنامه 15904 صادره از خوانســار بشماره ملى 1229216766 
در ششدانگ یکباب مغازه و فوقانى مســکونى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین 
پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 86/66 مترمربع. خریدارى مع 
الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى احمد کشاورز هفدانى. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/06/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/21 - م الف: 1180930 - مهدى 

صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /6/138

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شــماره 140060302026002603 مورخ 1400/02/29 هیات چهار آقاى رضا 
نگارستانى به شناسنامه شماره 4 کدملى 1552715388 صادره مراغه فرزند خدارضا 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 89,40 مترمربع پالك شماره 221 فرعى 
از 15179 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالکیت مالک رسمى خانم تاجماه 

مومنى اسکندرى
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/06/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/21 - م الف: 1180923 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /6/140

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شــماره 139960302026022503 مورخ 1399/10/28 هیات دو خانم فاطمه 
امامى نیا به شناسنامه شماره 717 کدملى 1285732758 صادره فرزند ناصر بصورت 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 53,85 مترمربع از پالك شماره 110 فرعى از 99 
اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت ابراهیم ترابى

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/06/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/21 - م الف: 1180910 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /6/142

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شماره 140060302026006396 مورخ 1400/05/12 هیات دو آقاى محمود 
شفیعى پور به شناسنامه شــماره 1541 کدملى 1286584949 صادره اصفهان فرزند 
میرزا آقا بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 158,48 مترمربع از پالك شماره 
678 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/06/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/21 - م الف: 1180904 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /6/146

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شــماره 140060302026003891 مورخ 1400/03/17 و راى اصالى شماره 
140060302026006610 مــورخ 1400/05/18 هیات دو آقــاى امیر على آذرى 
به شناسنامه شــماره 233 کدملى 1291105263 صادره اصفهان فرزند محمد على 
بصورت ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 200 مترمربع از پالك شماره 394 فرعى 
از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/06/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/21 - م الف: 1180664 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /6/148

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شماره 140060302026006231 مورخ 1400/05/09 هیات دو آقاى محسن 
پاشنه طالئى به شناسنامه شــماره 74 کدملى 1286962110 صادره اصفهان فرزند 
مهدى بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 269,80 مترمربع از پالك شماره 
14746 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 

نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/06/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/21 - م الف: 1181099 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /6/152

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شماره 140060302026007067 مورخ 1400/06/03 هیات یک آقاى مهدى 
شاه زیدى به شناســنامه شــماره 338 کدملى 1287625274 صادره اصفهان فرزند 
عزیزاله بصورت ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 112,13 مترمربع از پالك شماره 
15189 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان 

خریدارى طبق مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت رسمى محمد کمالى
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/06/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/21 - م الف: 1181175 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /6/154

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  
شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى 
بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود 
و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027003765 مــورخ 1400/03/22 محمود قربانیان 
خوراسگانى فرزند حسن بشــماره شناســنامه 1533 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1291519998 در چهاردانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین 
پالك 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 188/22 مترمربع. خریدارى مع 
الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى آقاى محمود قربانیان خوراسگانى فرزند حسن 

و خانم سمیه قضاوى خوراسگانى فرزند احمد. 
2ـ راى شــماره 140060302027003767 مورخ 1400/03/22 ســمیه قضاوى 
خوراســگانى فرزند احمد بشــماره شناســنامه 1696 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1291626662 در دو دانگ یکباب ســاختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین 
پالك 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 188/22 مترمربع. خریدارى مع 
الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى آقاى محمود قربانیان خوراسگانى فرزند حسن 
و خانم سمیه قضاوى خوراسگانى فرزند احمد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/06 
- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/21 - م الف: 1180825 - مهدى صادقى وصفى 

- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /6/144

آگهى تغییرات
 شرکت تولیدى ایران نو بافت سهامى خاص به شماره 
ثبت 2986 و شناسه ملى 10260232412 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1400/05/20 سیدمهدى منصورى طهرانى 
بشماره ملى 1286392901 بسمت بازرس اصلى و 
مرتضى رئیسى بشماره ملى 1287864511 بسمت 
بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند 
. روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهیها و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شد اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1188437)

فقدان مدارك
برگ ســبز، کارت ماشــین و ســند کمپانى خــودرو ســوارى پژو 
تیــپ PARSTU5 مــدل 1393 بنزینــى بــه شــماره موتــور
 NAAN11FC3DK900777 139و شماره شاسى  B0040645
به شماره انتظامى 13 - 732 ج 77 متعلق به اکبر دهقان حسین آبادى 
به شماره ملى 1282660438 فرزند سهراب مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى تغییرات
شــرکت رســتوران هاى زنجیره اى زندگى 
خوشمزه ایرانیان ســهامى خاص به شماره 
ثبت 63187 و شناسه ملى 14008650709 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/05/11 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد 
: طبــق اختیــارات حاصله تفویض شــده از 
مجمع عمومى فوق العــاده 09 /05 /1400 
در خصوص افزایش ســرمایه به هیات مدیره 
سرمایه شرکت از محل واریز نقدى طى گواهى 
3001/ ب د مــورخ 1400/5/10 بانک دى و 
گواهى مورخ 1400/5/10 بانک ملت و صدور 
سهام جدید از مبلغ 3000000000ریال به 
مبلغ30300000000 ریــال افزایش یافت 
و ماده 4اساسنامه به شــرح زیر اصالح شد. 
سرمایه شرکت مبلغ 30300000000 ریال 
نقدى است که به 3030 سهم 10000000 
ریالى بانام عادى منقســم گردیــده و تماما 
پرداخت شده است اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1188435)

آگهى تغییرات
شرکت لبخند طالیى ســپاهان سهامى 
خاص به شماره ثبت 58856 و شناسه ملى 
14006928827 به استناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1400/01/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ســینا نیک 
آئیــن1292827459 بســمت رئیس 
هیأت مدیره و ســیده فریبــا معمارزاده 
بســمت  دهکــردى4623360891 
نایب رئیس هیأت مدیــره وصمد عالئى 
1292000791 بسمت مدیر عامل براى 
مدت دو سال انتخاب شدند . ضمناً (مدیر 
عامل) مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد 
بود . کلیه اوراق و اســناد مالى و بهادار و 
بانکى تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل 
یا رئیس هیات مدیره منفرداً با مهر شرکت 
معتبر است . و سایر اوراق ادارى و عادى 
شرکت با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات 
مدیره منفرداً و با مهر شــرکت معتبر مى 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1188436)

آگهى تغییرات
شــرکت آماى کهرباى عمران ســهامى 
خاص به شماره ثبت 47113 و شناسه ملى 
10840083150 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى به طــور فوق العاده 
مــورخ 1400/06/09 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شد: - محســن علیانفر به شماره 
ملى 1284899160، سیدکریم موسوى 
به شماره ملى 4849654967 و علیرضا 
خسروى به شماره ملى 1110866161 
به عنوان اعضــاى هیئت مدیــره براى 
مدت دو سال انتخاب شــدند. - کیامرث 
خســروى دســتگردى به شــماره ملى 
4689719810 به عنوان بازرس اصلى 
و غالمحسین ســعیدى منفرد به شماره 
ملى 4130760661 بــه عنوان بازرس 
على البدل براى مدت یک ســال انتخاب 
گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشــار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
شد. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1188438)

آگهى تغییرات
شرکت پایا فام پارس سهامى خاص 
به شــماره ثبت 48473 و شناســه 
ملــى 10260666774 به اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1400/05/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - ترازنامه 
و حساب ســود و زیان شرکت منتهى 
به اســفند مــاه 1398 و 1399 مورد 
تصویب قرار گرفــت. - روزنامه نصف 
جهان جهت نشر آگهى ها و دعوت نامه 
هاى شــرکت انتخاب شد. - موسسه 
حسابرســى پایش پرگاس کاردان 
به شــماره ثبت 4761 و شناسه ملى 
14006093996 بسمت بازرس اصلى 
و آقاى محمد حسن صادقى به شماره 
ملى 1818296233 بسمت بازرس 
على البدل براى مدت یکســال مالى 
انتخاب شــدند. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1188441)

تاسیس
شرکت سهامى خاص بهیار اندیشان مرجان درتاریخ 1400/06/17 به شماره ثبت 68668 به شناسه 
ملى 14010257040 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت 
نمى باشد : تولید صندلى کمک برخواســت توالت ایرانى و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از 
خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه 
کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى 
دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى 
صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در 
مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه 
هاى داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله سپاهان شهر ، بلوك223 ، کوچه نوسودشــرقى ، خیابان فارابى 3 ، پالك 71 ، ساختمان موج ، 
ورودى دوم ، طبقه سوم ، واحد 24 کدپستى 8179958948 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از 
مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى 
مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 750 مورخ 1400/06/10 نزد بانک 
سپه شعبه خیابان جابرانصارى با کد 1771 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى 
باشد اعضا هیئت مدیره آقاى محمدرضا آزیدهاك به شماره ملى 1291994998 و به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم رضوان حقیقى به شماره ملى 
5419543877 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مرجان موسوى به شماره ملى 
5419860503 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى 
عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه بازرسان آقاى وحید رشمانى به شماره ملى 1281929115 به سمت بازرس على البدل به 
مدت 1 سال آقاى مرتضى قربانى سینى به شماره ملى 1292237856 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 
سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1188444)

آگهى تغییرات
شرکت رســتوران هاى زنجیره اى زندگى خوشمزه 
ایرانیان ســهامى خاص به شــماره ثبت 63187 و 
شناسه ملى 14008650709 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عــادى بطــور فوق العــاده مورخ 
1400/05/05 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : میالد 
کریم آبادى به شماره ملى 1293234346 به سمت 
بازرس اصلى و محمد عباس احمدیان به شماره ملى 
1271777711 به ســمت بازرس على البدل براى 
مدت یک سال انتخاب شــدند. روزنامه نصف جهان 
جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب 
شــد. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1188439)

آگهى تغییرات
شرکت اندیشه پردازان سپاهان شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 23841 و شناســه ملى 
10260446413 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/06/13 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : محل شــرکت به شهرستان 
اصفهان،بخــش مرکزى ،شــهراصفهان ،محله 
سعادت آباد،کوچه شهیداصغر نورانیان (2)، خیابان 
آزادگان ، پالك 0 ،ساختمان طال، طبقه دوم، واحد 
شمالى اول ،کد پستى 8163917845 انتقال یافت 
و ماده مربوطه به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1188442)

آگهى تغییرات
شرکت خدمات مســافرتى رویاى پرواز سپاهان با 
مسئولیت محدود به شــماره ثبت 45981 و شناسه 
ملى 10260639754 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1399/10/16 و به استناد 
نامه شــماره 53308 مورخ 1399/11/25 سازمان 
هواپیمائى کشورى و نامه شماره 14002/123/256 
مورخ 1400/01/18 اداره کل میراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى اســتان اصفهان نام شرکت به 
" خدمات مسافرت هوایى و جهانگردى رویاى پرواز 
ســپاهان " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1188446)

آگهى تغییرات
شرکت ماشین سازى آتى مهر نگین اصفهان ســهامى خاص به شماره ثبت 58592 و 
شناسه ملى 14006819808 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1400/05/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : رضا حاجى رستم به شماره ملى 
1287565786 و مسعود صبا به شماره ملى 0793341779 و محمدرضا حقیقى پوده به 
شماره ملى 5129540832 به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. عبدالرسول رجبى دستجردى به شماره ملى 6609301514 به سمت بازرس 
اصلى و مصطفى رجائى به شماره ملى 5659934994 به سمت بازرس على البدل براى مدت 
یک سال انتخاب شدند .روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت 
انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1188447)
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پسته داراى بیشترین میزان آنتى اکسیدان در میان آجیل هاست.
هر 28 گرم پســته حاوى مقادیر قابل قبولى فیبر، پروتئین، پتاسیم، 
زینک، فسفر، ویتامین B 6 و منگنز است. پسته داراى بیشترین میزان 
آنتى اکسیدان در میان آجیل هاست. همه اینها به طرق مختلف براى 

سالمت انسان مفید است.

1- کمک به کاهش وزن
پسته حاوى فیبر است. مطالعات نشان مى دهد که مصرف فیبر باعث 
سیرى مى شود و به نوبه خود به کاهش وزن کمک مى کند. پروتئین، 
یکى دیگر از مواد مغذى اســت که در پســته موجود است و مى تواند 

احساس گرسنگى را کاهش دهد.
پسته همچنین داراى اثرات مفیدى بر ترى گلیسیرید است. بدون اینکه 
نگران میزان چربى موجود در پسته باشید، مى توانید از آن به عنوان یک 
میان وعده ســالم براى کاهش وزن استفاده کنید. طبق یک مطالعه، 
میزان چربى موجود در پسته به طور کامل جذب بدن نمى شود و همین 

مسئله باعث کاهش چربى بدن مى گردد.

2- درمانى براى دیابت
تحقیقات نشان داده اند که سطح گلوکز خون با مصرف پسته کاهش 
مى یابد. همچنین پسته سطح پپتید 1 را افزایش مى دهد که هورمون 
تنظیم کننده ى سطح گلوکز در افراد مبتال به دیابت است. یک مطالعه ى 
ایرانى به این نتیجه رسید که مصرف پسته تأثیرات مثبتى در مبتالیان 

به دیابت دارد.

3- بهبود سالمت بینایى
پسته منبع لوتئین و زیگزانتین است که این دو ماده در قرنیه ى چشم 
انسان  یافت مى شوند. مصرف کافى این آنتى اکسیدان ها از مشکالتى 
چون آب مروارید ناشــى از افزایش سن جلوگیرى مى کند. اسیدهاى 

نیز در سالمت چشم مؤثر است.چرب سالم موجود در پسته 
توجه داشــته باشــید اگر بیش از 
حد پســته مصرف کنید، ممکن 
است با فشار خون باال مواجه 
شوید. این مسئله به این 
دلیل است که برخى از 
پسته ها سدیم باالیى 

دارند.

جویدن آدامس طرفداران زیادى به ویــژه در میان کودکان دارد. حتى 
بزرگساالن نیز دوست دارند پس از مصرف یک وعده غذایى سنگین، 
دقایقى اقدام به جویدن آدامس کنند. با این حال، جویدن آدامس مى 

تواند عوارض جانبى براى سالمتى بدن داشته باشد.
1- افزایش مصرف مواد غذایى نامناسب: برخى ها توصیه 
مى کنند پیش از مصرف غذا جویدن یک آدامس مى تواند باعث کاهش 
اشتها و مصرف کالرى کمتر شود. تحقیقات جدید دانشمندان آمریکایى 
نشان داده است این موضوع نه تنها صحت ندارد بلکه جویدن آدامس 
نعنایى باعث کاهش تمایل به مصرف مواد غذایى مفید مانند میوه ها 
شــده و افزایش تمایل به مصرف مواد غذایى نامناسب مانند چیپس و 

شکالت را به همراه دارد.
2- اختالل مفاصل فک: جویدن آدامس مى تواند باعث بروز سندرم 
مفصل گیجگاهى – فکى شود. در این سندرم درد فک در عضالت دخیل 

در جویدن و مفاصل متصل کننده فک پایینى و جمجمه بروز مى کند.
3- سندرم روده تحریک پذیر: جویدن آدامس مى تواند باعث 
بروز سندرم روده تحریک پذیر در برخى افراد شود. در این سندرم فرد 
شاهد بروز عالئمى همچون درد شکمى، گرفتگى عضالت، و تغییر در 
عادات اجابت مزاج است. زمانى که فرد اقدام به جویدن آدامس مى کند 
احتمال ورود هوا به دستگاه گوارش افزایش یافته که مى تواند منجر به 

دل درد و نفخ شود.
4- خرابى دندان: شرکت هاى تولید کننده آدامس براى جلوگیرى 
از تاثیرات ملین گونه شیرین کننده هاى مصنوعى، اقدام به استفاده از 
شکر براى تولید آدامس مى کنند. با این حال، شکر موجود در آدامس مى 

تواند منجر به خراب شدن دندان ها شود.
5- وجود محصوالت دامى: کمتر کســى مــى داند که آدامس 
داراى ترکیبى به نام النولین است. النولین که به طور گسترده در تولید 
محصوالت آرایشى مورد اســتفاده قرار مى گیرد باعث نرمى آدامس 
مى شــود. این ترکیب چرب زرد رنگ از غدد چربى گوســفند گرفته 
مى شود. گرچه این ماده براى سالمتى بدن مضر نیست، اما هضم آن 

ناخوش آیند است.
6- خطر مسمومیت با جیوه: آدامس ها را غالباً در یک بسته بندى 
نقره اى شکل به فروش مى رسانند. ترکیب این بسته بندى شامل جیوه، 
نقره، و قلع است. تحقیقات نشــان داده است جویدن آدامس مى تواند 
باعث آزاد شدن جیوه در بدن شود. سطح باالى جیوه در بدن مى تواند 
باعث بروز مشکالت عصبى و بیمارى هاى مزمن و اختالالت ذهنى 
شود. با این حال، ورود میزان کمى جیوه به بدن خطرناك نیست و بدن 

توانایى دفع آن را دارد.

آداب خوردن غذا 
خواص شگفت انگیز پسته

بهت آورترین عوارض جویدن آدامس!

بسیارى از ما حین غذا خوردن مدام صحبت مى کنیم. اگر هم 
صحبت کنیم و هم غذا بخوریم، غذا به خوبى هضم نمى شود 
و در نتیجه کیفیت چربى، قند و دیگر مواد در بدن کاهش پیدا 
مى کند. زمانى که دهانمان را براى صحبت کردن باز مى کنیم، 
هوا وارد دهان مى شود و در کنار آن زمانى که غذا مى خوریم، 

مواد غذایى و بزاق تالش مى کنند تا غذا را هضم کنند.
این مواد در حال گوارش با هواى بیرون ترکیب شده و هوا هم 
دشمن هضم صحیح غذا در دهان است. پس حتماً باید غذا را با 

دهان بسته بخوریم. اگر هنگام غذا خوردن صحبت کنیم، قطعًا 
گوارش خوبى نخواهیم داشت. اما بهتر است به نکته دیگرى 
هم فکر کنید. به نظرتان عمومًا هنگام غذا خوردن در مورد چه 

چیزهایى صحبت مى کنید؟
بیشتر ما در مورد مشکالت خانوادگى، مشکالت کار و چنین 
مسائلى صحبت مى کنیم که همراه با احساساتى مثل خشم، 
اضطراب، ناراحتى، تنش و ترس همراه هستند زمانى که در مورد 
چنین موضوعاتى هنگام غذا خوردن فکر مى کنیم، این عواطف 

باعث ایجاد تغییرات مواد شیمیایى در بدن مى شوند که روى 
گوارش اثر گذار است اما دقیقا همین جاست که بعضى از افراد 
مى پرسند خوب پس اجازه داریم در مورد چیزهاى خوب هنگام 
غذا خوردن صحبت کنیم ؟ خیر. به خاطر ورود هوا هرگز نباید در 

مورد هیچ موضوعى صحبت کنید.
اگر مهمان برایمان آمده باشــد قطعًا میان وعده، چاى، قهوه 
و نوشــیدنى هاى خنک و تنقالت دیگر را در اختیار آن ها مى 
گذاریم. همزمان با آن ها چیزهایــى را مى خوریم و صحبت 

مى کنیم.
اگر مهمان فقط به مدت نیم ســاعت در منزل حضور داشــته 
باشند، آیا اجازه داریم که تمامى نیم ساعت را با آن ها صحبت 

کنیم؟
خودتان راجع به ایــن قضیه فکر کنید، اگر بــا این کارتان به 
سالمت مهمان ها آســیب بزنید باز هم حاضرید با آن ها حین 
غذا خوردن در مورد چیزهاى مختلف صحبت کنید؟! بنابراین 
هنگام خوردن نباید در مورد هیــچ چیزى حرف بزنید. افرادى 
که عادت دارنــد هنگام غذا خوردن صحبــت مى کنند، قطعًا 
بیمارى هاى متعددى دارند. در غیر این صورت در آینده به این 

بیمارى ها دچار خواهند شد.
وقتى که دو نفر در مورد موضوعــى صحبت مى کنند، متوجه 
میزان خوردن نیستند و در نتیجه مدام به خوردن ادامه مى دهند 
و صحبت مى کنند. بعضى از افراد تاجر یکدیگر را به هتل براى 
ناهار دعوت مى کنند و حین ناهار خوردن در مورد کار تجارى 

خود که سرمایه گذارى هاى میلیونى دارد، صحبت مى کنند.
زمانى که راجع به میلیون ها تومان پول صحبت مى کنیم، آیا 
مى توانیم به غذاى خود توجه داشته باشیم ؟ خیر. قطعاً این غذا 
براى شما ســمى خواهد بود. اگر هنگام غذا خوردن مجبور به 
صحبت بودیم، بهتر است غذا را کامل بجویم، آن را ببلعیم و بعد 
شروع به صحبت کنیم اما به هر حال بهترین کار این است که 

صحبت کردن را به بعد از اتمام غذا موکول کنیم.
خوب. با همه این تفاسیر آیا مى توانیم به صحبت دیگران حین 
غذا خوردن گوش دهیم؟ خیر، دلیل آن هم این است زمانى که 

فردى هنگام غذا خوردن با ما صحبت مى کند، افکار ما به سمت 
کلماتى مى رود که او بر زبان مى آورد و در نتیجه روى غذاى 
خود تمرکز نداریم. بنابراین غذاى ما به درستى هضم نمى شود. 
این بار که در یک جاى عمومى در حال غذا خوردن بودید، دقت 

کنید که دیگران چقدر حین غذا خوردن صحبت مى کنند.
زمانى که حین غذا خوردن صحبــت نکنیم، همه تمرکز ما به 
سمت غذاست. زمانى که تمرکز کافى روى غذا داشته باشیم، 
همه غده هاى مربوط به گوارش فعال مى شوند و سپس مواد 
مغذى غذا به خوبى جذب شده، سپس به خون اضافه شده و با 

خون ترکیب مى شود.

سایر نکات و اشتباهات هنگام مصرف غذا
نشستن بهترین پوزیشن براى غذا خوردن است و اجازه مى دهد 
غذا به خوبى هضم شود. پوزیشن غلط باعث گوارش نامناسب 

و چاقى مى شود.
بیشتر افراد پشــت میز کار خود هنگام انجام اقدامات مختلف 
کارى غذا مى خورند. به همین دلیل اصال تمرکزى به غذایى 

که مى خورند ندارند.
خوردن میوه بین وعده هاى غذایى اصًال کار درستى نیست زیرا 
جذب مواد مغذى و کربوهیدرات را از حالت تعادل خارج مى کند.
همه ما تا به حال راجع به تعداد دفعات جدى در مواد غذایى قبل 
از بلعیدن شنیده ایم. معموًال توصیه مى شود که 32 بار غذاى 
داخل دهان را بجوید. زمانى که غذا را به خوبى بجویم، آن را به 
قطعات بسیار ریز تبدیل مى کنیم که پروسه گوارش آن بسیار 

راحت تر خواهد بود.
مطالعات انجام شده نشان مى دهد که مصرف زیاد آب در طول 
غذا یا بعد از وعده غذایــى فرایند گوارش را مختل مى کند. در 
چنین حالتى معده پر از غذا، آب و هوا خواهد شــد و در نتیجه 

نمى تواند کارش را به درستى پیش ببرد.
بدن 10 الى 15 دقیقه بعد از مصرف هــر وعده غذایى نیاز به 
آرامش دارد. به همین دلیل حمام کــردن بعد از وعده غذایى 

هرگز توصیه نمى شود.

طبق پژوهشى جدید، اگر فردى سحرخیز هستید، کمتر درمعرض 
افسردگى قرار مى گیرید. بررسى هاى متعدد با موضوع چرخه خواب 
و بیدارى شبانه روزى بدن نشان داده اند افراد سحرخیز کمتر از بقیه 
افسرده مى شوند؛ اما این پژوهش ها بیشتر مبتنى بر مشاهدات بودند 
و نتوانســتند علت و پیامدها را ثابت کنند. براى مثال، ممکن است 
دیگر معیارهاى سبک زندگى سالم در سالمت روانى افراد سحرخیز 
دخیل باشند. عادت هایى مثل رژیم غذایى سالم یا ورزش یا عوارض 
سالمتى کمتر مثل درد مزمن درمجموع رابطه مستقیمى با افسردگى 
دارند. تنها سحرخیزى نمى تواند دلیلى براى خطر کمتر افسردگى 
باشد؛ بلکه مجموعه معیارهاى یادشــده در این رابطه تأثیر دارند. 
عالوه بر این، افسردگى خود مى تواند عامل اختالل خواب باشد، نه 
صرفا پیامد آن.براساس یافته ها، براى گونه ژنتیکى سحرخیز به ازاى هر ساعت نقطه میانى خواب زودتر، 23 درصد خطر افسردگى کاهش مى یابد. دکتر 
تى روننبرگ، کارشناس متخصص کرونوبیولوژى، معتقد است یکى از نواقص این بررسى نبود داده هایى درباره زمان برخاستن افراد به دالیل شغلى یا 
کارهاى دیگر است.به گفته دکتر روننبرگ، برخى افراد به اجبار و براى رسیدن به محل کار سحرخیز هستند و همین مسئله بر افسردگى تأثیر مى گذارد. او 

مى افزاید: «نتایج صحیحى از داده ها به دست آمدند؛ اما زندگى پیچیده تر از این ها است.»
آیا افراد شب بیدار با تغییر عادت ها مى توانند خطر افسردگى را کاهش دهند؟ دکتر ایاس داگالس، مؤلف ارشد مقاله و پزشک دانشگاه کالیفرنیا، در پاسخ به 

این پرسش مى گوید: «نه لزوما.» به گفته او، این بررسى به گروه بزرگى از مردم نگاه مى کند، نه هر فرد به صورت مستقل. او بیان مى کند:
این داده ها روندهاى مشخصى در جامعه مثل استفاده از گوشى هاى هوشمند یا دستگاه هاى داراى نور آبى در شب را نشان مى دهند که باعث شب بیدارى 
و خواب دیرهنگام مى شوند. رفتارهاى یادشده مى توانند بر سطح افسردگى تأثیر بگذارند. البته نتایج لزوما نمى گویند براى خالص شدن از افسردگى باید 

زودتر خوابید؛ بلکه به تغییرات مؤثر اشاره مى کنند. 

براى از بین بردن بوى مرغ ممکن است شما به طعم برخى 
موادى که به مرغ اضافه مى کنید، حساس باشید و نتوانید 

طعم و بوى برخى مواد افزودنى را تحمل کنید.
به گزارش جام جم آنالین، براى از بین بردن بوى مرغ ممکن 
است شما به طعم برخى موادى که به مرغ اضافه مى کنید، 
حساس باشید و نتوانید طعم و بوى برخى مواد افزودنى را 
تحمل کنید. در این حالت توصیه مى شود که از چند تکه هویج 

یا ساقه کرفس براى از بین بردن بوى مرغ استفاده کنید.
برخى راهکار هاى مناسب براى از بین بردن بوى مرغ قبل از 
پخت و از بین بردن بوى مرغ بعد از پخت را در ادامه مطالعه 

کنید:

آب لیمو
براى از بین بردن بوى نامطبوع مرغ بهتر اســت کــه قبل از پخت،آن را 
ساعتى در سس یا آب لیمو بخوابانید.با اســتفاده از این روش به راحتى 

مى توانید بوى بد مرغ را از بین ببرید.

رزمارى و پیاز
براى از بین بردن بوى مرغ هنگام پخت مى توانید از گیاهان و ادویه جاتى 

مانند رزمارى و پیاز استفاده کنید تا به راحتى بوى بد مرغ را از بین ببرید.

سیر
یکى دیگر از روش هاى بى نظیر براى رفع بوى مرغ، این است که مرغ را از 

قبل در سیر رنده شده بخوابانید.

نمک
شب قبل از پختن مرغ ها، روى آن نمک بپاشید و مرغ را در صافى قرار دهید 
تا آب آن خارج شود. سپس مرغ را خوب بشویید و با مقدارى کره، تفت دهید 

و پخت آن را ادامه بدهید.

سرکه
نیم ساعت پیش از پخت مرغ، تکه هاى مرغ را در سرکه، آب لیمو یا زردچوبه 

بخوابانید و پس از آن خواهید دید که بوى بد مرغ از بین خواهد رفت. 

سالمت روده یکى از عوامل مهم در سالمت و پیرى خوب است. براى مثال، بوى بد دهان ممکن است بدان معنا باشد که 
روده شما به اندازه کافى پروبیوتیک دریافت نکرده اســت. همچنین دردناك بود مفاصل مى تواند نشانه اى از خوردن زیاد 
غذاى فرآورى شده و تاثیرگذارى منفى آن بر روى روده باشد. روزنامه بریتانیایى "دیلى میل“ به عالئمى پرداخته که مرتبط 

با روده هستند و رفع و یا توجه به آن مى تواند به بهبود سالمت ما کمک کند.

نفخ 
مى تواند به معناى فقدان مقادیر کافى فیبر در رژیم غذایى باشد. افزایش مصرف فیبر مى تواند به کاهش نفخ کمک کند. اکثر 
ما تنها نیمى از 30 گرم توصیه شده مواد غذایى حاوى فیبر را مصرف مى کنیم. خوب است این رویه را به تدریج تغییر دهیم 

چرا که روده ما تغییرات سریع را دوست ندارد و به آن واکنش نشان مى دهد.

تغییرات در پوست مانند ترك خوردگى
 مى تواند به معنى ایجاد مشکل در سیستم ایمنى بدن باشد. پوست شما پنجره اى براى سالمت دنیاى درونى شماست. هنگام 
مواجه شدن با مواردى مانند اختالل در سیستم ایمنى بدن و عدم تعادل هورمونى همگى باعث ایجاد تغییر سریع وضعیت 

پوست مى شوند که اکثر این موارد مرتبط با محیط داخلى روده هستند.

بوى بد دهان
ممکن است بدان معنا باشد که شما پروبیوتیک کافى مصرف نکرده اید. بوى بد دهان مداوم مى تواند نشانه اى از عدم تعادل 
روده باشد و به هلیوباکتر پیلورى اجازه دهد در دستگاه گوارش شما تجمع کند. این باکترى ها هم چنین مى توانند باعث بروز 

زخم معده شوند. مصرف پروبیوتیک ها با از بین بردن این باکترى مى تواند به جلوگیرى از بوى بد دهان کمک کند.

مفاصل دردناك
ممکن است بدان معنا باشد که شما مواد غذایى ارگانیک مصرف نمى کنید. میکروب هاى روده کار هایى را انجام مى دهند 
که روده به تنهایى نمى تواند انجام دهد و به روده مان کمک مى کنند تا به مواد مغذى دسترسى پیدا کند تا به افزایش ایمنى 
بدن و تعدیل واکنش هاى التهابى کمک کند. میکروبیوم در این باره در ارتباط با همه مواد مصرف شده است. خوردن میوه و 
سبزیجات ارگانیک مى تواند به تعادل میکروبیوم کمک کند. آفت کش هایى که روى میوه ها و سبزیجات پاشیده مى شوند 

میکروبیوم را از بین مى برند. در نتیجه، مى توان با مصرف مواد ارگانیک این موضوع را برطرف کرد.

اضطراب
مى تواند به معناى از بین رفتن فلور خوب باشد. یکى از آثار اضطراب مى تواند از بین رفتن فلور خوب باشد و این موضوع سبب 
مى شود تا پیرتر از آنچه هستیم به نظر برسیم. فلور روده اصطالحى است که به باکترى هاى خوب و بد که در دستگاه گوارش 
زندگى مى کنند اطالق مى شود. نوع و میزان باکترى هاى موجود بستگى به موقعیت آن در بدن شما دارد. روده بزرگ شما باید 
با صد ها نوع مختلف باترى اى پر شود که همگى وظایف متفاوتى دارند. کاهش میزان فلور خوب مى تواند ناشى از اضطراب 

باشد و یا آن که خود موجب بروز اضطراب شود.

فراموش کردن چیز ها
مى تواند به معناى عدم تعادل میکروب ها در روده باشد. سالمت روده تاثیر قطعى بر روى سالمت مغز دارد. مطالعه اى در مورد 
ارتباط سالمت روده با حافظه در موش ها نشان داد که عدم تعادل میکروب در روده بر شکل گیرى حافظه و به یاد آوردن به 
ویژه در زمان بروز اضطراب تاثیرگذار است. هم چنین، شواهد نشان مى دهند که مصرف غذا هاى غنى از پروبیوتیک مى توانند 

مشکالت مرتبط با حافظه را کاهش دهند.

یک متخصص آمریکایى توصیه کرد که هنگام برخورد با طیور خانگى باید 
اقدامات احتیاطى انجام شود.

کریگ کووال کارشناس کشاورزى آمریکایى، درباره خطرات پرورش طیور 
در خانه و مراقبت دقیق از آن ها هشدار داد و گفت که این مى تواند منجر 
به عفونت سالمونال شود.کووال با تأکید بر ضرورت کاهش تماس با طیور 
به دلیل خطرى که براى سالمتى دارد گفت: مردم باید اقدامات احتیاطى 
ساده اى را پس از بازدید یا تمیز کردن مرغدارى ها، یا حتى لمس پرندگان، 

تخم مرغ و گوشت آن ها انجام دهند.
استاد کالج کشاورزى دانشگاه تگزاس ایاالت متحده افزود: ساالنه صد ها 
عفونت سالمونال رخ مى دهدکه در برخى پرندگان این عارضه بدتر است، 
اما افراد زیادى به ویــژه افرادى که هنوز تــازه وارد زمینه پرورش طیور

شده اند، وجود دارند که نسبت به این موضوع آگاه نیستند، بنابراین اقدامات 
ساده الزم براى جلوگیرى از عفونت را انجام نمى دهند.

از جمله توصیه هاى او این است که کودکان زیر 5 سال، افراد مسن و کسانى 

که سیستم ایمنى ضعیفى دارند هرگز نباید طیور را در دست بگیرند؛ زیرا 
احتمال عفونت بیشتر است و مى گوید بزرگساالن و کودکان نیز نباید طیور 

را ببوسند که این کار مثل «بازى با آتش» است.
کووال ادامه داد: اقدامات پیشگیرانه الزم پس از تماس با مرغ یا تخم مرغ 
یا کار در در محیط آنها، باید شامل شستن دست ها با صابون و آب گرم در 
حداکثر دماى قابل تحمل همچنین نیاز بــه تعویض لباس ها و کفش ها 
باشد؛ همچنین تخم مرغ هاى تازه را کامًال با آب گرم آبکشى کرده و قبل از 
نگهدارى در یخچال، با دستمال کاغذى یا پارچه اى که به دست یا سطوح 

آشپزخانه برخورد نمى کند، خشک کنید.
کووال با تأکید بر اهمیت خرید پرندگان را از منابع معتبر گفت: اکثر پرندگان 
بیش از 2000 نوع سالمونال را حمل مى کنند. براساس این گزارش، عالئم 
سالمونال شامل تب، گرفتگى معده و اسهال است که بین 6 ساعت تا 6 روز 
پس از قرار گرفتن در معرض عفونت ظاهر مى شوند و این بیمارى معموًال 

تا یک هفته طول مى کشد.

پ ر و و م رچر ؤ م چ ر ز
توجه داشــته باشــ
حد پســته مصرف
است با فشار خو
شوید. این
دلیل است
پسته ها س
دارند.

 
 

شود. با این حال، ورود میزان کمى جیوه به بدن خطرناك نیست و بدن
توانایى دفع آن را دارد.

 دل و روده شما
 درباره سالمتى تان چه مى گوید

راه هاى از بین بردن بوى بد مرغ

صبح زود بیدار شوید تا افسردگى نگیرید

هشدار هایى در مورد پرورش پرندگان در خانه
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رئیس واحد گالوانیزه و ورق رنگى شرکت فوالد مبارکه گفت: 
شرکت فوالد مبارکه به عنوان تنها تولیدکننده ورق رنگى 
مورد نیاز صنعت لوازم خانگى در کشــور توانسته با ظرفیت 
تولید ماهانه 600 تن ورق گالوانیزه ویژه براى این صنعت، 
عالوه بر افزایش کیفیت محصوالت نهایى، با جلوگیرى از 
واردات محصوالت خارجى باعث عرضه محصوالت داخلى 

این صنعت با قیمت مناسب در بازار شود.
علیرضا گندمکار اظهار کرد: این شرکت در حال حاضر قادر 
به تولید 3 نوع ورق رنگى ساختمانى، دکوراتیو و ورق هاى 
مخصوص لوازم خانگى است که از کیفیت باالیى برخوردار 

است.
وى با بیان این که تولید ورق هاى گالوانیزه رنگى براى تولید 
لوازم خانگى، بسیار دشوار بوده و از حساسیت باالیى برخوردار 
است،  افزود: شرکت فوالد مبارکه در ایران تنها تولید کننده 
این نوع ورق بوده و یّکه تاز این عرصه است و در این مسیر 
باید با شرکت هاى کره اى و اروپایى رقابت کند که بیش از 
25 سال تجربه در تولید این نوع ورق هاى فوالدى دارند و 

خوشبختانه توانسته عملکرد قابل قبولى داشته باشد.
رئیس واحد گالوانیزه و ورق رنگى شــرکت فوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه ماهانه 500 تن ورق گالوانیزه 
ویژه براى لوازم خانگى تولید مى کند که ورق اولیه براى تولید 

بیش از 22 هزار دستگاه یخچال را تشکیل مى دهد.
وى در ادامه اذعان داشــت: این میزان تولید فوالد مبارکه 
در حالى اســت که ظرفیت تولید 600 تن ورق مخصوص 
این صنعت در ماه با راه انــدازى خط تکمیلى آن در آینده به 
1060 تن افزایش خواهد یافت که مى تواند به تولید 58 هزار 
دستگاه یخچال یا 175 هزار دســتگاه ماشین لباسشویى 
تبدیل شود؛ این میزان تولید عالوه بر این که مى تواند کشور 
را از واردات لوازم خانگى بى نیاز کند بلکه مى تواند زمینه ساز 

صادرات و ارزآورى براى کشور در این شرایط تحریمى را نیز 
فرآهم آورد.

گندمکار تصریح کرد: تولیدکننده هاى داخلى بعضًا ممکن 
اســت از مواد اولیه اى اســتفاده کننده که مشخصات فنى 
مناسب را نداشته باشد. براى مثال رنگى که روى سطح ورق 
استفاده مى شود یک ترکیب شــیمیایى است که مى تواند 

حاوى مواد خطرناکى براى افراد باشد.
وى در پاسخ به این سوال که اگر این مقدار ورق ویژه تولید 
لوازم خانگى در شرکت فوالد مبارکه تولید نمى شد، چه زیان 

و خسارتى را به بدنه کشــور وارد مى کرد، بیان داشت: در 
صورتى که ورق هاى رنگى در فوالد مبارکه تولید نمى شد 
احتمال رخ دادن دو ســناریو وجود داشت. اول این که همه 
تولیدکنندگان داخلى براى رعایت اســتانداردهاى کیفى 
مجبور به تامین مواد اولیه از خارج بودند که در این صورت 
میزان ارز قابل توجهى از کشور خارج مى شد و منابع مالى 

کشور به هدر مى رفت.
شایان ذکر است با پشتیبانى شرکت فوالد مبارکه از صنعت 
لوازم خانگى این صنعت توانسته اســت در چند سال اخیر 

و با وجود تحریم ها رونق بگیرد. رشــد 30 درصدى تولید 
یخچال، رشــد 53 درصدى تولید ماشین لباسشویى و رشد 
12 درصدى تولید کولرهاى آبى در 10 ماهه نخســت سال 
گذشته، گوشه اى از رونق تولید در صنعت 7 میلیارد دالرى 
لوازم خانگى در ایران است. موضوعى که یکى از دالیل اصلى 
آن استفاده از مواد اولیه مرغوب و با قیمت مناسب شرکت 
فوالد مبارکه بوده که توانســته عالوه بــر افزایش کیفیت 
محصوالت نهایى، کاهش قیمت و بنابراین افزایش قدرت 

خرید مشتریان را در بر داشته باشد.

نقش فوالد مبارکه در تأمین مواد اولیه 
صنعت لوازم خانگى

شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان موفق به کسب 
رتبه برتر در بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایى شد.

با کسب این موفقیت، تعداد رتبه هاى برتر آبفاى استان 
اصفهان در ادوار جشنواره شهید رجایى به عدد 10 رسید.

این افتخار پس از ارزیابى عملکرد 65 دســتگاه  اجرایى 
استان در سال 1399براى آبفاى استان اصفهان به دست 

آمد و این شرکت موفق شــد در مجموع شاخص هاى 
عمومى و اختصاصى و در گروه زیربنایى و توسعه، رتبه 

برتر را به خود اختصاص  دهد.
در آیین پایانى بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایى 
که عصر روز پنجشنبه 18 شهریورماه جارى برگزار شد، با 
اهداى تندیس جشنواره از تالش هاى مدیران و کارکنان 

شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در کسب این 
موفقیت ارزنده تجلیل به عمل آمد.

 در بیســت و چهارمیــن جشــنواره شــهید رجایــى، 
عملکــرد شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در 
شــاخص هاى اختصاصى نظیر جمعیت تحت پوشش 
شبکه آب شهري، آبرســانى به روستاها، جمعیت تحت 
پوشش شبکه فاضالب شهري، آب بدون درآمد و اجراى 
برنامه ایمنى آب و در شاخص هاى عمومى در پنج محور 
”اصالح ساختار سازمانى“، ”توسعه دولت الکترونیک“، 
”مدیریت ســرمایه انســانى“، ”ارتقاى سالمت ادارى، 
مسئولیت پذیرى و پاســخگویى “ و “ اســتقرار نظام 
مدیریت عملکرد “ مورد بررســى و ارزیابى قرار گرفت 

و به عنوان دستگاه اجرایى برتر مورد تقدیر قرار گرفت.
اضافه مى شود آبفاى استان اصفهان تاکنون در مجموع 
تاکنون 10 بار در دوره هاى مختلف جشــنواره شــهید 
رجایى حائز رتبه هاى برتر شــده که دو بــار مربوط به 
ســال هاى 1383 و 1388 بوده و 8 مرتبه در سال هاى 

1390 تا 1399 به دست آمده است.

براى دهمین بار؛

آبفاى اصفهان موفق به کسب رتبه برتر جشنواره شهید رجایى شد

شرکت توزیع برق اصفهان از 14 شهریورماه براى کارکنان 
این شرکت شرایط  تزریق واکسن را مهیا کرده است. مدیر 
روابط عمومى شرکت توزیع برق اصفهان در این باره گفت: 
با توجه به اینکه این بیمارى و پاندمى به صورت گسترده 
در دنیا و در کشــور ما جوالن داده اســت و موجب ایجاد 
فضاى ترس شده است به طورى که در شرکت توزیع برق 
اصفهان نیز به واسطه از دست دادن چند نفر از همکاران 
فوت دوستان و آشنایانشان فضاى ارعاب گسترش یافته 
واز منظر دیگر اینکه به علت تالش شبانه روزى همکاران 

این فضا قوت گرفته است
محمد على اکبرى در ادامه افزود :بسیارى از سازمانهاى 
خدماتى زودتر کار واکســینه نمودن همکاران مجموعه 
شان را آغاز کردند و شرکت توزیع برق اصفهان نیز به دنبال 

این فرایند بود اما از آنجا که انتظار مى رفت وزارت نیرو و یا 
شرکت مادر تخصصى توانیر به این مهم بپردازد و فعال تر 
ظاهر شود اقدامى انجام نداد که البته باید به این نکته هم 
توجه کنیم که به منظور پایدارى در برق رسانى و آب رسانى 
در تابستان تمرکز فکرى ســازمانهاى باال دست بیشتر 
منوط به آن مهم شد. وى تاکید کرد: از روز یکشنبه هفته 
گذشته فرایند واکسیناسیون شرکت توزیع برق اصفهان 
آغاز شد و همکاران براى تزریق واکسن به نمایشگاه دائمى 
قبلى در پل شهرستان مراجعه نمودند و دوز اول واکسن 
را دریافت کردند و در روز سه شنبه نیز طى یک فراخوان 
همگانى به منظور واکسینه نمودن دیگر همکاران انجام 
شد که تقریبا سهمیه قابل قبولى از دانشگاه علوم پزشکى 

دریافت شده است.

واکسیناسیون در شرکت توزیع برق اصفهان

در دیدار رئیس اتاق بازرگانى اصفهان با رئیس دانشگاه آزاد 
اسالمى اصفهان روند کار فعالیت هاى «سراى نوآورى 
اتاق بازرگانى اصفهان و دانشگاه» مورد بررسى و تقدیر 

قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان، مسعود 
گلشیرازى، رئیس اتاق بازرگانى اصفهان با پیام نجفى، 
رئیس دانشــگاه آزاد اســالمى اصفهان دیدار کرد و از 
همکارى موثر بین اتاق بازرگانى اصفهان و دانشگاه ازاد 

اسالمى استان اصفهان تقدیر نمود.
در این نشست روند اقدامات انجام شده و برنامه هاى آتى 
در سراى نوآورى اتاق بازرگانى و دانشگاه و مدرسه کسب 
و کار مورد بررسى قرار گرفت  و حمایت مستمر از فعالیت 

هاى آتى سراى نوآورى مورد توافق طرفین قرار گرفت.
پیام نجفى، رئیس دانشگاه آزاد اسالمى اصفهان در این 
دیدار ضمن تقدیــر از اقدامات ارزشــمند اتاق بازرگانى 
اصفهان تاکید کرد: همکارى هاى اتاق و دانشگاه در زمینه 
پیوند دادن دانشگاه و صنعت  موفقیت آمیز  و داراى چشم 

انداز روشن مى باشد که قابلیت پیاده سازى در استان هاى 
دیگر را دارا مى باشد..

نجفى بیان کرد: طرح پویش از ابتکارات سراى نوآورى 
اتاق بازرگانى اصفهان بوده و توانسته جایگاه خود را در بین 
صنایع و اساتید و دانشــجویان پیدا کند. هم اکنون تعداد 
زیادى از دانشجویان،  در حوزه هاى مختلف صنعتى کار 

خود را به صورت هاى مختلف آغاز کرده اند.

تقدیر از اقدامات اتاق بازرگانى در تقویت ارتباط 
صنعت و دانشگاه

رئیس اداره فضاى مجازى، هنر و رســانه دفتر تبلیغات 
اســالمى اصفهان گفت: کارگاه گرافیِک مطالبه گر از 
کارگاه هاى نخستین سوگواره بین المللى ملت امام حسین 

علیه السالم در اصفهان برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومى دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان، 

مجید شجاعى اظهار داشت: این کارگاه با هدف شناسایى، 
شبکه سازى و ارتقاء ســطح طراحان و گرافیست هاى  
مطالبه گر و فعال در فضاى مجازى در سه روز 21 تا 23 
شهریور  ماه با حضور استاد مجتبى مجلسى برنامه ریزى 

شده است.

وى تصریح کرد: به دلیل شرایط و رعایت پروتکل هاى 
بهداشــتى در ایام کرونا، براى تعداد حاضران در کارگاه 
محدودیت وجود خواهد داشت، بنابراین افرادى که ثبت 
نام کرده و بیشترین امتیاز را کسب نموده اند، براى حضور 

در کارگاه دعوت خواهند شد.

رئیس اداره اوقاف وامور خیریه شهرســتان اصفهان از 
تهیه و توزیع 550 بسته تحصیلى براى دانش آموزان بى 

بضاعت در اصفهان خبر داد.
حجت االسالم والمسلمین روح ا... بیدرام   گفت: در مهر 
تحصیلى امسال   550بسته تحصیلى به ارزش حدود یک 
میلیارد ریال از سوى اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان  
اصفهان تامیــن و در اختیار دانش آمــوزان بى بضاعت 

قرار گرفت.
این مقام مسئول ادامه داد: همه ما وظیفه داریم در مسیر 
علم و دانش کار کنیم چرا که همه ما روى نیمکت هاى 
آموزش و پرورش بزرگ شده ایم، معلمان پدران و مادران 

ثانویه ما هستند و باید همواره به جایگاه آنها توجه کنیم.
وى با بیان اینکه یکى از طر حهاى با برکت سازمان اوقاف 
در کل کشور تامین بخشى از نیازهاى دانش آموزان است، 

ادامه داد: در این زمینه در شهرستان  اصفهان با همکارى 
خوب نهادهاى مربوطه  افراد نیازمند را شناسایى و 550 

بسته تحصیلى را آماده کردیم.
حجت االســالم بیــدرام  اضافه کرد: این بســته هاى 
تحصیلــى که شــامل کیف، لــوازم التحریــر و دفتر 
اســت از محل اجــراى امینانــه نیات واقفــان تامین 

شده است.

آغاز کارگاه گرافیِک مطالبه گر از امروز

تهیه و توزیع 550 بسته تحصیلى براى دانش آموزان بى بضاعت 

مراسم تقدیر از تعاونى هاى برتر ملى با حضور حجت ا... عبدالملکى وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعى  در سالن تالش وزارت کار برگزار شد.

در این مراسم که اســتاندار و مدیر کل تعاون 
،کارو رفاه اجتماعى استان اصفهان نیز حضور 
داشــتند ، تعاونى مصرف کارکنان ذوب آهن 
اصفهان براى دومین بار ، عنوان تعاونى برتر 

ملى را کسب نمود .
تعاونــى مصــرف ذوب آهن اصفهــان جزء 
قدیمى تریــن و در عین حال با ســابقه ترین 
تعاونى هــاى مصــرف در ایران در شــاخه 
خدمت به جامعه کارگرى و کارمندى به شمار 
مى رود. این مجموعه فعالیت هاى دیگرى نیز 

در بخش هاى پشتیبانى از تولید در قالب پروژه هاى گوناگون دارد که بازخورد خوبى در 
افکارعمومى داشته است. مدیرعامل شرکت تعاونى مصرف با این اشاره به این به موضوع 

اظهار داشت: در محیط کسب و کار امروزى، افزایش هزینه ها و پیچیدگى هاى موجود در 
پروژه ها از یک سو و افزایش عدم قطعیت و ریسک هاى موجود از سوى دیگر سبب شده، 
این مجموعه به منظور کاهش خطر پذیرى و 
انحراف پروژه از اهداف تعیین شده، مدیریت 
ریســک را در برنامه ریزى و کنترل پروژه ها، 

سرلوحه فعالیت ها قرار دهد.
امین قنبرى افــزود: لذا تعاونــى مصرف بر 
همین اساس از استاندارد هاى بین المللى در 
مباحث پروژه اى خود در شاخه هاى مختلف 
پشتیبانى از تولید مانند تنوع باالى فعالیت هاى 
پیمانکارى تحت مدیریت هاى متفاوت، تدوین 
برنامه ریزى جامع در روابط با ذینفعان و نیز تنوع 
اقالم مورد نیاز و تامین آنها در محیط کسب و کار ذوب آهن با رویکردى یکپارچه و منسجم 

به مقوله ارزیابى ریسک و مدیریت آن همواره توجه ویژه داشته است.

تعاونى مصرف کارکنان ذوب آهن اصفهان، تعاونى برتر شد

واکسیناســیون جانبازان 25 درصد به باال در مرکز خیمه گلســتان شهداى اصفهان 
آغاز شد.

رییس مرکز بهداشت شماره یک اســتان اصفهان گفت: با حمایت بنیاد شهید استان 
اصفهان و همکارِى خادمان جهادِى هیات رزمندگان اسالم، این پایگاه تزریق واکسن 
براى خدمت رسانى به مردم اصفهان دایر شــده و حتى در روز هاى تعطیل هم فعال 

است.
دکتر حمید ترك زاده افزود: با ارسال پیامک به جانبازان باالى 25 درصد شهر اصفهان، 

از آن ها دعوت شد در خیمه گلستان شهدا حضور یابند و واکسن دریافت کنند.
وى به افرادى که از واکسن زدن بر اساس تاریخ پیامک جا مانده اند، اطمینان داد که 

بعدا مى توانند با در دست داشتِن پیامک ارسالى واکسن دریافت کنند.

واکسیناسیون جانبازان باالى 25 درصد

گازرســانى به دو روســتاى لشــکر کوه و گل انجیره در 
شهرستان اردستان آغاز شد.

به گزارش روابط عمومى شــرکت گاز اســتان اصفهان، 
مدیرعامل این شرکت گفت: طول خط گازرسانى به این 
دو روستا 6 هزار و 200 متر لوله گذارى پلى اتیلن است که 

در مدت قرار داد شش ماه اجرا و به بهره بردارى مى رسد.
سید مصطفى علوى، گفت: عالوه بر اجراى گازرسانى به 
این دو روستا، اجراى گازرســانى به واحد هاى مسکونى، 
مرغدارى ها و واحد هاى صنعتى در اســتان  به طول 17 

کیلومتر نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وى، همچنین گفت: مصرف گاز در استان اصفهان در فصل 
زمستان در بخش خانگى به 50 میلیون مترمکعب در شبانه 
روز مى رسد و هر چقدر در مصرف گاز خانگى صرفه جویى 

شود امکان تامین گاز بیشتر صنایع فراهم خواهد شد.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان خواستار پرداخت 
بدهى مشترکان گاز در بخش خانگى و صنایع شد و افزود: 
پرداخت به موقع گازبها موجب استمرار خدمات رسانى و 

توسعه گاز بویژه در بخش صنعت خواهد شد.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان، با اشاره به اینکه 
در حال حاضر حدود یک میلیون و 932 هزار مشترك گاز 

طبیعى در سطح استان وجود دارد، گفت: ساالنه بیش از 22 
میلیارد متر مکعب گاز مصرف مى کنند و هم اکنون 99٫5 
درصد جمعیت استان اصفهان از نعمت گاز برخوردار هستند.
وى، بیان داشت: این شرکت توانســته تاکنون نسبت به 
طراحى و اجراى27 هزار کیلومتر شبکه، حدود یک میلیون 
و 100 هزار مورد انشعاب، بهره مندسازى 112 شهر استان، 
1066 روستا، گازرســانى به 53 شهرك صنعتى شامل 9 
هزار و 670 واحد صنعتى، 156 جایگاه C.N.G و2 هزار 
و 564 ایستگاه تقلیل فشار و391 ایستگاه حفاظت از زنگ 

اقدام نماید.

عملیات گاز رسانى به دو روستا

با نصب و راه اندازى سایت همراه اول در شهرك اسالم آباد 
شهرستان شهرضا،کیفیت شبکه این اپراتور در این مناطق 

افزایش یافت.
به گزارش روابط عمومى مخابــرات منطقه اصفهان، در 
راستاى توسعه و بروزرســانى شبکه همراه اول در مناطق 
روستایى، با نصب تجهیزات بر روى سایتهاى BTS در 

شهرك اسالم آباد از توابع شهرستان شهرضا،  این سایت  به  
تکنولوژى2Gو 3G و 4G تجهیز گردید.

 این شهرك در فاصله 5 کیلومترى جاده شهرضا- دهاقان 
قرار دارد و بیشــترین جمعیت را در بین شــهرکهاى این 

شهرستان،دارا میباشد.
گفتنى است کارشناسان مخابراتى در طراحى نسل سوم 

و چهارم تلفن همراه کوشیدند حجم بیشترى از داده هاى 
دیجیتال را در ســیگنال هاى رادیویى بگنجانند و به این 

ترتیب سرعت و کارایى شبکه خود را افزایش دهند.
الزم به ذکر اســت که افزایش حجم داده تبادلى، کاهش 
تاخیر و نیز افزایش توان ارائه خدمات به کاربران، از اصلى 

ترین ویژگى هاى نسل هاى جدید تلفن همراه است.

توسعه شبکه همراه اول در شهرضا


